Referat 09-08 2021

……………………………….Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Mandag d. 09-08-2021 kl. 18.30 – 21.00, i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Pia Brunse (PB), Anne
Kirstine Sloth Hansen (AKSH), Sten Mogensen (SM), Charlotte Birkeholm (CB).
Afbud: Anne Mette Riis (AMR)

REFERAT:
Kl. 18.30 – 19.15: Fælles samtale om foreningens liv og levned, forventninger til fremtiden mm.
Anne Mette havde desværre givet meddelelse om, at hun havde alt for meget om ørerne, så hun måtte
trække sig som suppleant.
Vi præsenterede os for hinanden således, at Charlotte fik en fornemmelse af, hvem vi er i bestyrelsen.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (24-06-2021)
Godkendt
2. Huskeliste fra sidste møde
TRJ: Sender bilaget om de 6 filosofi-metoder til PB. Taler også med Finn Thorbjørn Hansen m.fl. om
kommende aftaler.
Alt ellers OK.
3. Meddelelser
TRJ tager til Firenze 23. – 26. september og deltager i arrangement om kontemplativ filosofi. Vi
afholder en intern dag for bestyrelsen (inkl. suppleanten) om kontemplativ filosofi lørdag d. 2.
oktober kl. 10-17. Sted følger. PB meldte afbud, da hun er i Jylland.
TP: Der er 37 ud af 67 medlemmer, som har indbetalt kontingentet. SM skriver reminder i
Nyhedsbrevet.
4. Opfølgning på planlægning af efteråret 2021
(Efter mødet blev der lynhurtigt indgået aftaler, så referenten tillader sig at skrive aftalerne ind i
referatet straks):
a) Undren – v/Finn Thorbjørn Hansen (TRJ): Torsdag d. 7. oktober kl. 19 -21 i Bogsalonen
b) Sorg v/ Simon Berg (TRJ): Tirsdag d. 21. september kl. 19 – 21 i Bogsalonen. Får en lidt
anden vinkel – noget med ”Hvad sker der ved livets afslutning?”
c) Filmsamarbejde med Hundested Kino (NA og PB). Lørdag d. 25. september vises
”Orlando” i samarb. m. Cinemateket og Hundested Kino. Øvrige datoer: Lørdag d. 30.
oktober, lørdag d. 27. november og lørdag d. 11. december. Film følger, Susanne i
Hundested Kino skal først skaffe filmene hjem.
d) Filosofisk vælgermøde tirsdag d. 26. oktober kl. 19 – 21 i Frv. Bibliotek (Vi vil bygge på
vores erfaringer omkring ”Filosofi om sprængfarlige emner”, som vi afholder 19. august kl.
19.15 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8).
Vi lavede en lille brainstorm på, hvordan vi skal tilrettelægge vælgermødet, og følgende
ideer kom frem:
1) ”Hvilke 3 filosofiske udsagn bygger din politik på”? Dette spørgsmål kunne stilles dels til
deltagerne, dels til indbudte politikere efter ”Kulturligvis-modellen”. Vi afprøver denne ide,
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når vi holder intern aften om filosofi om sprængfarlige emner.
2) Hvis vi inviterer politikere, skal det være NYE kandidater, ikke de, som skal genvælges.
3) . ”Hvad er ”Den gode kommune?” Samtalesalon-modellen
e) 5 nye aftener om Levet filosofi – datoer: Tirsdagene 31.august, 14. september, 28.
september, 12. oktober og 02. november, i Bogsalonen, alle aftener kl. 19.00 – 21.30. Pris:
Medlemmer: 300 kr., ikke-medlemmer: 400 kr. Som praktiske hjælpere deltager AKSH, NA
og TP. Vi fik ikke talt om forplejning!! )
f) Startmøde med filosofiske besøgsvenner tirsdag d. 24. august kl. 19 – 21 i Frivilligcentret
(Skjoldborg). TRJ, TP, AKSH vil være til stede. TP taler med ”Den runde firkant” om ideer
(den runde firkant arbejder med samskabelse). TP og TRJ finder kontakter hos kommunen
inden 24. august 2021.
g) Samtalesalon med Niels Brunse om etik og filosofi, mandag d. 6. december kl. 19.00 –
21.00 i Bogsalonen.
h) Bestyrelsesafprøvning af filosofi om sprængfarlige emner (Se under d)).
i) Kontemplativ filosofi (Se under pkt. 3).
5. ”Kulturligvis” arrangement.
Foregår i ugen 22. – 29. august (uge 34) på Bøgebjerggård i Hundested. PB, SM, TP deltager søndag
d. 22. august kl. 13-16 og PB, TP og NA deltager lørdag d. 28. august kl. 13-16.
Den nye folder medbringes til uddeling, og vi kører et koncept med filosofiske udsagn, som folk kan
vælge på små kort, læse mere om på bagsiden af kortene, og på denne måde bruge foreningen til
at skrive deres eget, personlige mini-manifest om deres egen personlige filosofi.
SM, NA og PB udarbejder filosofiske udsagn, og sørger for alt det praktiske omkring dette. .
6. Ny udgave af vores folder – PB har udarbejdet forslag, billeder vælges.
400 eksemplarer er trykt på 160 grams papir hos Halsnæs Avis. PB er i gang med at folde.
7. Skal vi rykke tidspunkt for vores bestyrelsesmøder?
PB og AKSH har foreslået, at vi mødes fra kl. 19.00 til kl. 21.30 i stedet for kl. 18.30 – 21.00. (PB)
Vedtaget
8. Frivillig fredag – skal vi deltage?
Fredag d. 24. september kl. 14.30 – 17.00 er der frivillig fredag i Skjoldborgparken. Skal vi deltage?
Tages op igen på næste møde
9. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste
PB og CB udarbejder oplæg om Epikur
10. Næste møde(r)
Onsdag d. 8. september kl. 19.00 – 21.30 hos Niels, Baggersvej 25, 3300 Frederiksværk
Onsdag d. 13. oktober kl. 19.00 – 21.30 - PB spørger, om vi kan låne Sognegården.
11. Eventuelt
TRJ fortalte, at Leif i Bogsalonen gerne vil starte nogle læsegrupper, der er intromøde d. 26. august i
Bogsalonen – og han har spurgt, om vi kunne være drivkraft for en filosofisk læsegruppe. Vi synes
ikke rigtig, vi har kræfter til det i bestyrelsen – desværre.

Referent: PB
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