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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Tirsdag d. 25.juni 2019 kl. 19.00 hos Merete, Krudttårnsbakken 1, st.tv., 3300 Frederiksværk 

 

Dagsorden: 
1. Endelig godkendelse af referat fra møde 29. maj 2019 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) (Bilag) 

3. Meddelelser fra formanden 

4. Endelig datofastsættelse for efterårets arrangementer 

5. Ansøgninger til Kulturelt samråd – hvem? 

6. Evaluering fra Steen om Jørgen-Leth-aftenen 

7. Forslag fra Pia om skriveværksted (Bilag) 

8. PR-kampagne i slutningen af august – hvordan?? 

9. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign. 
10. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
11. Næste møde 

12. Eventuelt 

 

REFERAT 
1. Endelig godkendelse af referat fra møde 29. maj 2019 

Ingen kommentarer var modtaget 1 uge efter, at referatet var udsendt, og det blev endeligt 

godkendt. 

Vi opdagede dog lidt kludder i datoerne under pkt. 9, idet der stod to ugedage som værende d. 19. 

november! Det korrekte er, at Filosofiens dag er torsdag d. 21. november. 

 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 

TRJ: Filosofisk vandring i Gilleleje – behandles under pkt. 9 

MR: Lokaler hos Carl E til de 3 filosofiske cafeer, er OK (Mail udsendt herom tidligere). 

TP: Frivilligdag: TP deltager i Frivilligdagen i andet regi, men repræsenterer også Halsnæs 

filosoferer…, hvis der skulle komme spørgsmål til vores forening. Dagen er en fejring af de frivillige, 

ikke en ”reklamedag”. 

Foreningsdag: Handelsstandsforeningen arrangerer en foreningsdag lørdag d. 31. august, hvor alle 

foreninger indbydes til at komme og være med.  TP og TRJ deltager (PB gav også tilsagn, men kan 

muligvis ikke alligevel) Der er tilmelding til dagen senest 24. august 2019. 

Børn- og Unge forening: TP deltager i den stiftende generalforsamling i denne nye forening. GF 

finder sted d. 26. juni. Vi ser, om vi kan bidrage med noget, vi vil meget gerne! TRJ og SM tilbød at 

hjælpe, hvis der bliver behov. 

Trykning af vores folder: TP undersøger, om biblioteket kan hjælpe. Folderen skal meget gerne 

være trykt således, at den kan ligge fremme i Gjethuset under noget af Kammermusik-festivalen, 

som starter 1. juli. 
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Nyt bagsidebillede til folderen: TP havde fundet et fint billede, som er godkendt af de, som er med 

på det. 

PB: Film: PB havde talt med Hundested bio v/ Susanne Engstrøm, og de var meget positive for 

ideen. Vi skal i givet fald meldes ind som Virksomhedsmedlem, og det koster 625 kr. årligt. 

Derudover vil Kino gerne stå for cafeen således, at indtægter fra kaffesalg mv. tilfalder dem. 

Susanne kunne fortælle, at det kan være ret dyrt at leje film, 1000 – 2000 kr. pr. film. – Vi blev i 

bestyrelsen enige om, at PB, MR og SM i første omgang tager et møde med Susanne, og der taler vi 

tingene igennem. PB indkalder til mødet. Vi vil forsøge at afvikle èn aften i efteråret, evt. i 

december, hvor vores forenings målgruppe jo måske ikke har så mange arrangementer – og vi vil 

undersøge, hvilke muligheder der er, for f.eks. at leje film hos Statens Filmcentral, eller hos diverse 

streamingtjenester. Hvis Hundested Bio bliver for dyrt, vil vi tale med Leif om, hvorvidt vi måske 

kunne gøre noget i Bogsalonen. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

* Bestyrelsesmøde i Dansk Filosofisk Selskab 26. juni, hvor TRJ ”fanger” David og laver datoaftaler 

mht. de 5 efterårsaftener om østens filosofi. 

* Fagkonference i Dansk Filosofisk Selskab finder sted i Danmark i 2020 – muligvis på Krogerup 

Højskole, og muligvis i dagene 3.-4. april, men endelig aftale er ikke fladet på plads endnu. 

 

4. Endelig datofastsættelse for efterårets arrangementer 

Filosofiske cafeer i Carl E: 

* 26-09-2019: Ansvarlighed (PB undersøger, om der findes en bog i serien ’Tænkepause’, som 

kunne anbefales til deltagerne). Efter mødet: Det gør der, og den får fine anmeldelser! 

* 24-10-2019: Konflikter v/ Dorte Holmberg  

* 21-11-2019: Filosofiens dag – nærmere program fastlægges på et af de kommende 

bestyrelsesmøder. 

 

Filosofisk vandring i Gilleleje: 

Ruten er på 2 x 6 km., og man kan gå en eller dem begge. Man downloader en app., som så guider 

rundt i landskabet og giver spørgsmål til samtale. Det koster 35 kr. at downloade app’en. – 

Vandringen finder sted søndag d. 25.-08.-2019, og man mødes i Gilleleje kl. 13.00. TRJ skriver en 

lille tekst til SM (med kopi til PB), som lægger teksten på hjemmesiden – og PB forsøger at lave 

nogle plakater til ophængning på biblioteker mm.  

 

5 aftener om Østens filosofi: 

Mange økonomiske modeller blev vendt, og vi enedes om denne: Det koster 275 kr. for 

medlemmer, og 350 kr. for ikke-medlemmer at deltage i de 5 aftener. TRJ lægger op til David, at 

han kan få 10.000 kr. inkl. moms og transport. Forløbet oprettes kun, hvis der er min. 20 deltagere. 

Vi (TRJ og PB) taler med Leif om, hvorvidt disse aftener kunne foregå i Bogsalonen. TP undersøger, 

om vi kan søge tilskud/ underskudsgaranti hos kommunen. PB tilbød at hjælpe til med ansøgninger. 

 

Filmaftener: 

Som nævnt ovenfor holdes møde med Susanne Engstrøm, og vi ser på, om vi kan afholde èn aften i 

efteråret for at se, om der er interesse for sådan nogle arrangementer. 
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Vores folder: Trykkes op, således at den er klar sammen med ”indlægssedlen” om efterårets 

arrangementer, senest 10. august. (Som nævnt ovenfor vil det være dejligt, hvis vi kan få trykt selve 

folderen således, at den kan ligge klar under Kammermusikfestivalen). 

 

5. Ansøgninger til Kulturelt samråd – hvem? 

TP tager bolden i første omgang, og PB supplerer. 

 

6. Evaluering fra Steen om Jørgen-Leth-aftenen 

Der var 12 deltagere, og alle gav udtryk for, at det havde været et særdeles godt arrangement! 

Næste gang kan det godt vare en halv time mere, så kan der nås flere tekster. Sten havde 

undersøgt mulig CODA-afgift, men den træder ikke i kraft, når der er tale om et arrangement i 

privat regi. – Stor tak fra den øvrige bestyrelse for initiativet!! 

 

7. Forslag fra Pia om skriveværksted 

Tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor vi brainstormer i fællesskab på, hvad ”noget skriftligt” 

kan indeholde. Det kan være ”statements”, dagbogsform, brevform mm. – PB forbereder styring af 

brainstorm. 

 

8. PR-kampagne i slutningen af august – hvordan 

Tages op på augustmødet, hvor vi har alle efterårets aftaler på plads, og hvor PB og TRJ har talt 

med Leif i Bogsalonen. MR fortalte, at Radio Retro gerne ville have indslag – og kontaktoplysninger 

hertil er: 

Thomas Kragh, telf. 50903800. Thomas er også tilknyttet Halsnæs Avis. 

 

9. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign. 
Der er sommerstille nu. 
 

10. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
Vi har knap 6.000 kr. i kassen, og har fået 1 nyt medlem siden sidst. 
 

11. Næste møde 

Torsdag d. 8. august 2019 hos Trine, Dyssevænget 15, Kregme, 3300 Frederiksværk. OBS: Vi 

begynder kl. 18.30, og vi begynder med 1 times fælles filosofi, hvor TRJ giver et lille oplæg om Kants 

kategoriske imperativ, som vi derefter taler om. 

 

12. Eventuelt 

TP havde været til den stiftende GF i foreningen Børn og Unge – og her hørt opfordring til, at 

foreningerne prøvede at gøre noget aktivt for at få nydanskere med i foreningerne. TRJ mente, at 

der bor en syrisk filosof i kommunen – forsøger at få kontakt. 

 

 

Referat: Pia 


