Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Mandag d. 16.december 2019 kl. 18.30 hos Steen.

Dagsorden:
1. Fælles filosoferen over emnet ” Alder” kl. 18.30 – 19.30. Oplæg v/ Thomas
Udskudt til næste møde pga. lang dagsorden med tidkrævende punkter
2. Endelig godkendelse af referat fra møde 07. november 2019
Referatet godkendt
3. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
Alt OK
TRJ kunne fortælle, at ”de 3 unge” meget gerne ville gøre noget i foreningens regi, de
havde holdt et lille møde d. 12. december.
SM udarbejder og udsender forslag til vedtægtsændringer i høring i bestyrelsen således, at vi får
mulighed for at udvide bestyrelsen. (Udsendt på mail 17. december 2019 – vedlagt referatet som
bilag).
TP orienterede om kommende bestyrelsesmøde i Børn-Unge foreningen, hvor TRJ deltager d. 22.
januar 2020 for at give input til, hvordan filosof måske kan anvendes i foreningens arbejde.
4. Endelig plan for aktiviteterne i 1. halvår 2020. Hver tovholder udarbejder forslag til dato(er) og til
”reklametekst”.
Følgende arrangementer blev besluttet afholdt i foråret 2020:
TRJ ansvarlig for:
* Hold 4 af ”Levet filosofi”. Afholdes i Lynæs i januar, februar, marts 2020.
* Joint venture om ”Den gode By” i samarbejde med kommunen. Kontakt med Charlotte Scheel
TP ansvarlig for:
3 samtalesaloner hhv. om:
* Synd (Torsdag d. 13. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00 i Bogsalonen, SM spørger sin hustru om evt.
oplæg)
* Løgstrup (April på biblioteket, à al Kierkegaard-arrangementet, SM spørger ligeledes sin hustru
om muligt oplæg her, og TP spørger Lisbeth Due-Madsen om hun kender nogen)
* Sorg (Marts eller i hvert fald i foråret 2020 i Frivilligcentret, TP spørger Simon Berg, som dog pt. er
på barsel, så måske lidt usikkert, TP spørger ligeledes Lisbeth Due-Madsen om hun kender et evt.
netværk, der kunne spørges? PB læser bogen fra Aarhus Universitetsforlag for at se, om forfatteren
kunne et emne som oplægsholder. EFTER MØDET: PB mener ikke, forfatteren vil være velegnet,
hun er mere psykolog end filosof.)
PB og SM ansvarlige for:
* Skriveværksted ”Skriv dit eget personlige manifest”. PB aftaler datoer med Bogsalonen. (EFTER
MØDET: Datoerne bliver: Torsdagene 23. april, 07. maj, 28. maj, onsdag d. 3. juni samt torsdag d.
27. august 2020. Prisen bliver 250 kr. inkl. kaffe/ the. PB og SM er tovholdere, beskrivelse er

1

Referat

Halsnæs filosoferer…
udarbejdet).
* Film-samarbejde med Hundested Bio. (EFTER MØDET: Følgende er aftalt med Hundested Bio:
’Onkel’ lørdag d. 14. marts,’ Smerte og ære’ lørdag d. 16.maj og ’To minutters stilhed’ lørdag d. 20.
juni. Alle dagene kl. 15.00.)
MR er ansvarlig for:
* Kontakt med kommunen om Grundlovsdag arrangement 5. juni 2020 – i første omgang stormøde
onsdag d. 29. januar 2020. I mødet deltager også TRJ.
Til efteråret 2020 talte vi om, at der skal arrangeres noget opfølgning på ’Asiatisk filosofi’. Og evt.
arrangeres noget om ’Moderne filosoffer’.

5. Økonomi, kontingent, deltagerbetalinger mm. i 2020 – hvad kan vi ”magte”?
TP orienterede om, at vi har 7.069 kr. at begynde det nye år med
Bestyrelsen besluttede derfor,
at vi fremover ikke vil have penge retur fra Bogsalonen, når der er overskud på kaffe/the. TP
overbringer en buket til Bogsalonen med TAK for det gode samarbejde!!
TP foreslog, at bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentforhøjelse til 150 kr. årligt på
generalforsamlingen. Dette var der enighed om.
(EFTER MØDET: TP har søgt om OG fået beløb fra Rotary til samtalesalonen om Sorg. Foreningen
har fået 2.000 kr. TAK TRINE!!)
6. Meddelelser fra formanden, herunder fortælling fra ”Filosofiens dag” i Aarhus
TRJ orienterede fra ’Filosofiens dag’ i Aarhus. Det havde været en rigtig fin dag, med 5 oplæg,
hvoraf TRJ’s var det ene. Der var ca. 50 deltagere. I 2020 finder ’Filosofiens dag’ sandsynligvis sted
lørdag d. 21. november.
7. Samarbejde med Halsnæs kommune om filosofiske ”indslag” i kommunen. (TRJ har været til
møde med Charlotte Scheel om muligt samarbejde mellem os og kommunen).
TRJ fortalte, at der er 2 ’spor’: Dels 1:det store ’joint venture arrangement’ – dels 2: ’sporet’ om
filosofiske rum/ filosofisk bænke i kommunen.
Vi bør måske afholde et temamøde i bestyrelsen KUN om ’spor 2’?? På næste bestyrelsesmøde (20.
januar 2020) afsætter vi 1 time til brainstorm om det således, at vi kan få konkrete ideer at arbejde
videre med.
Følgende ideer kom allerede frem:
* Stålplader med indgraverede tekste opsat på forskellige steder rundt i kommunen
* Bænke m. citater fra lokale forfattere( kulturpersonligheder – kombineret med filosofiske
spørgsmål à la ”De filosofiske udfordringer”, som vi sælger i vores julebod)
* Involvere/ samarbejde med Stålvalseværket, Krudtværket m. fl.
* Nordisk Stål kunne måske fremstille en slags ”huse” med tag således, at man kunne sidde i tørvejr
og filosofere, hvis det regner?
8. Forslag om opsætning af ”tænkebænke” rundt i kommunen – hvor kunne vi foreslå, de skal
placeres, og hvad skal der stå på dem?
Se ovenfor under pkt. 7
9. Evalueringer:
a) Filosofiens dag – 21. november
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Supergod stemning, og der kom en del humor med i billedet pga. lagkage, bobler mm., og det
havde en rigtig god virkning. Arbejdsformen med ”akvariet” var rigtig god, og bør prøves igen.
b) I lossens time – 23. november
30 mennesker var mødt op, og der var et flot oplæg med en god og varieret debat. Fremover
dropper vi den gratis kaffe/ the til medlemmer. Det er praktisk besværligt, og kun 2 havde benyttet
sig af det.
c) Juleboden
Der er ikke så meget salg, men mange gode samtaler og en del nysgerrighed over, hvem vi er, og
hvad foreningen laver. Mange foldere om foreningen er uddelt. – Vi har savnet lidt mere kontakt
med de handlende og Handelsstandsforeningen – der må kunne gøres flere ting sammen!. Vi har
fået flere forespørgsler om, hvad pengene fra salget går til – vi skal finde et godt formål , og
foreløbig siger vi, at et evt. overskud går til arbejde for udsatte børn og unge. (Det kunne også være
julemærkehjemmet!). Det giver ikke ret mange besøg, når vi har åbent sent fredag eftermiddag,
det går bedre, mens det er lyst.
TRJ skriver en pressemeddelelse til Halsnæs Avis, Frederiksborg Amtsavis og TV-Lorry.
(EFTERMØDET: Halsnæs Avis skrev meget flot om os i deres elektroniske udgave, og Frederiksborg
Amtsavis havde også et fint indlæg).
d) Asiatisk filosofi
Kæmpesucces! Karl-e var glade for arrangementet, og her var 25 deltagere hver gang. Der var også
”nye” deltagere, og det var positivt! Vi vil gerne arrangere noget opfølgning til efteråret, så MR
kontakter Karl-e og TRJ kontakter David.

10. Ide til bogudgivelser a la ”Tænkepauser” – (PB)
PB var blevet inspireret af ”Tænkepauserne” fra Aarhus Universitetsforlag og foreslog, at vi
”simrer” over, om ikke kunne være muligheder i at udgive små pamflet-agtige bøger à la
Tænkepauserne, men om filosoffer, filosofiske retninger etc. – i samme letlæste udgave som
tænkepauserne men med et tydeligt fokus på filosofi. TRJ foreslog, at vi kunne tage en samtale med
Bogsalonen om det, idet Leif jo har eget forlag. På sigt kunne vi måske også skrive en
”selvhjælpsbog” til folk, som kunne tænke sig at etablere en ”XX filosoferer…” i eget område.
Simrer videre til senere brug
11. Generalforsamling i foreningen i 2020: Dato, sted, bidrag til beretning, mulige
vedtægtsændringer mm.
Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00 blev fastsat som dato for generalforsamlingen. TP spørger
Bogsalonen, om vi kan være hos dem. (EFTERMØDET: Leif i Bogsalonen har sagt ja til datoen).
Dagsorden til generalforsamlingen skal være udsendt SENEST torsdag d. 27. -02.-2020
Når generalforsamlingen er afsluttet, vil vi gerne holde en lille filosofisk samtalesalon – emne
aftales på næste bestyrelsesmøde
Alle bedes til næste møde have tænkt over dels emne til samtalesalonen efter GF, dels bidrag til
beretningen således, at TRJ ikke skal sidde helt alene med det!
Vi talte lidt om, om nogen havde tænkt over, om de ville genopstille, og MR tilkendegav, at hun af
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tidsmæssige årsager gerne ville overgå til at være suppleant. Øvrige medlemmer ville gerne
fortsætte som medlemmer.
12. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
Der har været flere besøgende på hjemmesiden – måske pga. juleboden??
13. Status på bankkonto/ medlemskartotek
Kontoen har det fint (som nævnt under pkt. 5), og vi har nu 58 medlemmer
14. Næste møde: Mandag d. 20. januar 2020 hos Trine
Dernæst: Torsdag d. 20. februar kl. 18.30 hos Merete.
15. Eventuelt
Intet – bortset fra, at vi alle synes, det er rigtig, rigtig fint og sjovt med juleboden!!

Referent: PB
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Bilag:
Tekst til vedtægtsændringsforslag mht. bestyrelsens medlemsantal og valg:

”Bestyrelsen foreslår, at revidere vedtægternes §6, stk. 1 til:
’Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 – 6 medlemmer.
Bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen, efter at generalforsamlingen har fastlagt antallet af
bestyrelsesmedlemmer for det kommende år. Alle valg er for 1 år. Genvalg kan finde sted.’

I dag lyder vedtægternes §6, stk. 1 således:
’Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og afgår med 3 medlemmer det ene år og 2 medlemmer det
følgende år. Genvalg kan finde sted.’

Begrundelse:
Vi vil gerne give en fleksibilitet, for at vi på generalforsamlingen, afhængig af interessen, kan give
bestyrelsen en størrelse, så flest muligt interesserede kan deltage. Denne fleksibilitet gør det vanskeligt at
have regler om varierende valgperioder, og da behovet herfor i praksis vil være meget lille, foreslår
bestyrelsen, at alle er valgt for et år ad gangen.
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