Referat

Halsnæs filosoferer…

Møde: 20-03-2019 kl. 19.00 –
211.30 Sted:
HosArresøvænget
Sten
Sten,
Deltagere: Thomas (TRJ), Merete (MR), Sten (SM) og Trine (TP), Heidi (HH)
Afbud: Pia (PB)

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 20-02-2019
Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
Meddelelser fra formanden
Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen, hvis bilag foreligger
Referater fra bestyrelsesmøderne: Form og godkendelsesprocedure (PB)
Opfølgning på arrangementet om Magt, 12. marts i biblioteket
Nyt om Hold 3 filosofiforløb
Status på bankkonto
Fastlæggelse af årsplan for 2019 – baseret på den liste, vi udarbejdede på mødet 20. februar. Hvert
bestyrelsesmedlem melder tilbage, hvilke 2 arrangementer, man gerne vil være tovholder på.
10. Reklamematerialer – status på, hvad vi gør
11. Eventuelt

REFERAT:
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 20-02-2019
Referatet godkendt

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
PB havde gennemgået referatet med tættekam og fremsendt en liste over, hvad der lige skulle følges op
på.
TRJ
Til hold 3 anvendes Frederiksværk Bibliotek, da lokalerne her er velegnede
Fotograf: De er taget mange gode billeder af hold 2, TRJ gennemgår disse og sender til godkendelse, før
de lægges på hjemmeside.
Frederiksværk Bibliotek og Frivilligcentret er besøgt. Biblioteket er mest velegnet. Frivilligcentret er også
en mulighed, vi er meldt ind og har mulighed for at booke lokaler.
MR
Har oprettet arkiv, både på papir og USB

Arrangementer i kommunen tjekkes løbende, der er mange foreningsaktiviteter i kommunen.
TP
Medlemskartotek er på plads- der er nu 32 medlemmer og pt har 20 betalt.
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PB
Mangler at udarbejde flyer sammen med TP
SM
Orientering om hold 3 er sendt ud

3. Meddelelser fra formanden.
formanden.
Arrangementer
er om magt var vellykket, godt at konstatere,
konstatere at konceptet fungerede, selv
om mange deltagere kom direkte fra gaden og at det også fungerede med flere
deltagere end sædvanligt.

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen, hvis bilag foreligger
foreligger
Udskudt til næste møde, PB havde ikke nået at skrive oplægget.

5. Referater fra bestyrelsesmøderne: Form og godkendelsesprocedure (PB)
Udskudt til næste møde, for PB havde meldt afbud til bestyrelsesmødet

6. Opfølgning på arrangementet om Magt, 12.
12. marts på biblioteket
Se punkt 3

7. Nyt om hold
hold 3 filosofiforløb.
filosofiforløb
Afholdes 10, 17 og 24/4 samt 15 og 22/5 på biblioteket.
TRJ kontakter Rubina på biblioteket om lokaler samt kaffe.
MR og TP vil gerne assistere på nogle af aftenerne
Da der er bedre plads på biblioteket, kan der være på til 30 på holdet
Der er 10 tilmeldte til hold 3,, og derfor vil vi gerne markedsføre arrangementet.
arrangementet
Sten og Heidi laver en facebookside for foreningen.
Mulighed for annonce i Halnæs Avis/pris?
Hvis der bliver interesse
eresse for hold 4, vil TRJ gerne afholde dette i Hundested.

8. Status på bankkonto
Er på plads. En Mobilepayaftale koster kr. 1.000 i oprettelse. Derfor anvender vi
ind til videre vores private Mobilepay til betaling for kaffe til arrangementer
arrangemen

9. Fastlæggelse af årsplan for 2019 – Se bilag 01.
01.
Hvert bestyrelsesmedlem melder tilbage, hvilke 2 arrangementer, man gerne vil være tovholder på.
Vi gennemgik sammen bilag 1 og blev enige om følgende arrangementer i 2019:
2019
16/6
kl. 13-15
15 med start ved Frederiksværk Kirke.
-Filosofisk vandring søndag den 16/6-19
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Emnerne for turen inspireres af lokationerne undervejs.
Der vil være poster- evt. levende.
Afslutning evt. i Sognegården?
Bestyrelsen prøvevandrer lørdag den 13/4 kl. 12 og holder efterfølgende et kort bestyrelsesmøde
-David Larsson asiatisk filosofi, forløb til efteråret. TRJ tager kontakt til David.
-Arrangement om konflikter ved Dorte R. Jensen, til efteråret
-Åbent arrangement om arbejdsliv. Aftalt til 9/5-19 på biblioteket. TRJ har dog været nødt til at aflyse dette.
Så vi må arbejde på alternativt arrangement i foråret.

10. Reklamematerialer
Reklamematerialer – status på, hvad vi gør
TP og PB havde ikke nået at mødes og se på layoutmuligheder o.lign.

18. Eventuelt
SM spurgte til Torup Bogby, som har arrangementer der ligger op af Bogsalonens

Næste møder:
24-04-2019 kl. 19.00 hos Pia er aflyst, da det falder sammen med Hold 3’s undervisningsaften
13-04-2019 kl. 12.00 Prøvevandring og efterfølgende bestyrelsesmøde (vi fik ikke aftalt, hvor
mødet holdes)
29-05-2019 kl.19.00 hos Thomas
Øvrige datoer
09-05-2019 kl.19.00 Temaaften om arbejdsliv aflyst/alternativ?
16-06-2019 kl.13.00 Filosofisk vandring fra Frederiksværk Kirke

Referent: Trine
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Emner, som kunne være interessante at tale om i
Halsnæs filosoferer…
Resultat af brainstorm på bestyrelsesmøde 20-02-2019
20
Forslagsstiller
Vi stiler efter 2 arrangementer yderligere
derligere i foråret 2019, og "ny
sæson" slut august eller begyndelse af september, hvor vi gerne
vil have mindst 1 arrangement om måneden
Filosofisk vandring à la Gilleleje (undersøges nærmere), kunne
foregå i maj

Thomas

Tommy Kjær Larsen, Hillerød - Kierkegaardkender og dygtig
formidler

Thomas

David Larsson, asiatisk filosofi - f.eks. 5 gange i efteråret
Michael Højlund og Allan Gardersø: Hhv. filosof og
trommeslager. Ville være velegnet til afholdelse i f.eks. Mejeriet
i Torup eller Alex Nyborgs lokale i Frederiksværk
(laves ikke mere)
Sokratisk filosofi med unge
Samarbejde med f.eks. Headspaceprojektet om tilbud til
sårbare unge (ikke relevant endnu, TP melder tilbage)

Thomas
Thomas

Thomas
Trine

Samtalesaloner - à la Christianskirken i København, kunne være Pia
i maj/ juni og nye komme til i efteråret
Dorte R. Jensen (Thomas' hustru) om konflikter
Hvad er 'Synd'?
Samtale- og/eller læsegrupper med udgangspunkt i
'Tænkepauser' fra Aarhus Universitetsforlag

Thomas
Pia
Pia

Samtale- og/eller læsegruppe med udgangspunkt i Peter
Bastians og Tor Nørretranders' bog om 'Tro og ikke-tro'

Trine

Arbejdsliv - hvad gør det ved mennesker, også når man står
udenfor det?

Trine

Samtaler om aktuelle film med filosofisk indhold (f.eks. Lars von Steen
Triers film)
Filmforevisninger med efterfølgende samtaler
Hvad
ad er "Oprigtighed"? Og er det altid kun godt?
Ivar Gjørup om Platon
"Sorg" - f.eks. over 'spildte muligheder'
Kærlighed - med udgangspunkt i Kierkegaard
Filosofiske emner fra Ulysses

Pia
Steen
Steen
Merete
Merete
Steen
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