Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Mandag d. 30-11-2020 kl. 18.30 – 21.00, hos Steen
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Sten Mogensen (SM) og Niels Andersen (NA), Anne Kirstine Sloth
Hansen (AKSH)
Afbud: Pia Brunse (PB), Trine Pallesen (TP)

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (05-11-2020)
Referatet blev godkendt.
2. Huskeliste fra sidste møde
Huskelisten blev gennemgået og opdateret, se vedlagte.
3. Meddelelser fra formanden
Thomas orienterede om, at Dansk Filosofisk Selskab primo marts afholder deres årlige 2-dages konference,
denne gang med anvendt filosofi som tema. Konferencen foregår via zoom. Thomas udsender supplerende
oplysninger.
Thomas orienterede om at han er i dialog med Halsnæs Kommune om mulige filosofiinitiativer ift. unge.

4. Evaluering af afholdte arrangementer:
a) Lørdag d. 7. november: Film i Hundested ”To minutters stilhed”
Rigtig god eftermiddag. Der var 15-20 deltagere, som filmen gjorde så stort indtryk på, at det for nogle
kunne være svært efterfølgende at sætte ord på; på trods af et meget flot oplæg fra Pia. Filmen var
filosofisk meget relevant. Vi skal måske overveje formen, når vi har film på programmet, der gør et
stort følelsesmæssigt indtryk.
b) Mandag d. 23. november i Gjethuset: Fejring af Filosofiens dag i Gjethuset
En rigtig god aften. Det var dog pga. rummet - og coronarestriktionerne - lidt svært, især før pausen, at
få den helt rigtige energi i rummet.
5. Kommende arrangementer:
a) Mandag d. 14. december ”Det vanvittige 2020” i Gjethuset – Oplæg: ”Hvad er det vi har set, lært og
forstået af corona – og hvilken betydning ønsker vi det skal have?”
Vi havde en længere idegenerering, som Thomas arbejder videre med. Thomas udsender udkast til
spørgsmål mv. til aftenen til kommentering og dialog. Thomas fik fri råderet over at tildele os andre i
bestyrelsen roller og opgaver til aftenen.
b) ”Cafè ved Verdens ende” / ”Grå januar” – ideer i stedet for julebod /TP
Det blev vurderet ikke at være realistisk at gennemføre med de nuværende coronarestriktioner. Men
idéen er god, så den lægges på lager til senere, bedre tider.
c) Fastlæggelse af arrangementer i foråret 2021.
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Følgende er forventede, næsten sikre arrangementer, men ikke endeligt tidssat:
• Tre aftener om kinesisk filosofi med David. Mulige datoer: 9/3, 16/3, 30/3, 13/4 og 26/4. Vi
fravalgte dog 30/3, da den er midt i påskeugen. Pia undersøger, om vi kan afholde det på
gymnasiet. Thomas får kort tekst med overordnet beskrivelse fra David.
• Skriveværkstedet "Skriv dit eget filosofiske manifest", over fem aftener. Foreslås afholdt
februar-marts inden rækken med kinesisk filosofi, og inden mange i stedet gerne vil tilbringe
tiden udendørs. Forventes afholdt i Bogsalonen som oprindeligt tænkt, idet
coronarestriktionerne enten tænkes at være lempet, eller at deltagetallet bliver højst 10.
• Formentlig en ny afholdelse af "Levet filosofi"-aftenrækken, men i fornyet koncept, jf. punkt 6.
• Afprøvning af koncept med "Digital filosofilæseklub", i første omgang med Jakob Holms bog om
eksistentialisme, "Meningen med det hele".
Endvidere var der stemning for at forsøge at etablere Filosofiske rejsefæller som efterarrangement til
generalforsamlingen, jf. punkt 7.
Vigtigst er dog at få genetableret "old school" filosofiske samtalesaloner, med strukturerede samtaler i
mindre grupper, lige så snart coronarestriktionerne gør det muligt.
Første prioritet er enten "Feministisk filosofi" eller "Ondskab/Hannah Arendt" efter Anne Kirstines valg.
Prioriteret emne derudover er "undren".
Endvidere er "sorg", "fornuft" og "oprigtighed" kandidater til en aften.
Aften om "Den meningsfulde død" med David udskydes til efteråret til mulig afholdelse.
Tilsvarende for muligt samarbejde med Grundtvigs højskole om weekendarrangement ellert
tilsvarende.
Liste over mulige emner er opdateret, og uaktuelle emner fjernet.
d) Filmeftermiddage i Hundested Bio: Dato- og filmforslag
Niels havde lavet liste med konkrete, begrundede forslag. Sten har lavet en løs bruttoliste.
Sammenskrivning af disse er vedlagt referatet - alle bedes kommentere og supplere.
e) Kan vi etablere ”Filosofiske besøgsvenner”? (Henvendelse fra visitationen i Halsnæs Kommune) TRJ
Blev udskudt til næste møde.
6. Hvordan kan vi forny konceptet bag de fem aftener om ”Levet filosofi”?
Blev udskudt til næste møde.
7. Generalforsamling 2021 – hvornår og hvordan? (Foreløbig drøftelse).
Foreløbig dato blev fastsat til torsdag d. 25. marts 2021. Hvis GF ikke kan gennemføres med fysisk
tilstedeværelse, gennemføres den i stedet helt eller delvist via Zoom.
Det blev drøftet at andel del af aftenen med generalforsamling bestå af 'matchmaking' til etablering af
filosofiske rejsefæller, hvor man kan finde en eller flere filosofiske 'soulmates', som sammen kan gå i
dybden med nogle filosofiske emner. Dette drøftes videre på et senere møde.
8. Budget 2020
Blev udskudt til næste møde.
9. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde
Niels laver start på bruttoliste, der sendes rundt til supplering og udvælgelse af emne til næste møde.
10. Næste møder
• Onsdag d. 6. januar kl. 18.30 – 21.00 hos Sten
• Mandag 8. februar kl. 18.30 -21.00. Sted ikke fastlagt endnu.
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11. Eventuelt
Intet.

Punktet ”Oplæg om, hvordan vi kan filosofere over 'politisk sprængfarlige emner', f.eks. miljø, flygtninge/
immigranter o.lign. /PB. – Måske kan vi have plads til dette i foråret, f.eks. i maj måned?” er udskudt til
næste møde, hvor PB er med.
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