Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Onsdag d. 18.september 2019 kl. 18.30 hos Steen, Arresøvænget 22, 3300 Frederiksværk

Referat:
1. Fælles filosoferen over emnet ”ansvarlighed” kl. 18.30 – 19.30.
2. Endelig godkendelse af referat fra møde 8. august 2019
Ingen bemærkninger modtaget hos referenten inden for fristen, så referatet godkendt
3. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
TRJ: Vi flytter kontakt til syrisk filosof over på ide-listen., så vi husker det, når vi skal lægge program
for foråret 2020.
MR: Karl-e OK mht. lokaler til Asiatisk filosofi
TP: Badges er fremstillet, vi skal bare finde ud af at lave et godt indhold
PB: Havde ikke fået kontaktet TV Lorry mht. Filosofiens dag 21. november. Går det snarest
SM: Alt er lagt på hjemmesiden som aftalt
4. Meddelelser fra formanden.
Fredag d. 20.september er der bestyrelsesmøde i Selskab for Filosofisk Praksis, hvor der bl.a. skal
besluttes, hvem der skal have selskabets årspris. TRJ deltager.
Lørdag d. 23. maj 2020 er der nordisk filosofi-konference på Brandbjerg Højskole.
5. Ansøgninger til Kulturelt samråd – status
TRJ deltager i Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde således, at vi bliver medlemmer og kan
søge tilskud til arrangementer i 2020 i tide.
6. Deltagelse i Frivillighedens dag fredag d. 20/9 2019kl. 15-17 – noget nyt?
Merete deltager på foreningens vegne
7. Deltagelse i Handelsstandsforeningens foreningsdag 31/8 – evaluering/ opfølgning
TP havde kontaktet Handelsstandsforeningen, men ikke fået nogen brugbar tilbagemelding.
Datoerne var usikre, så vi havde ingen mulighed for at kunne deltage. Vi vil ikke bruge kræfter på
denne form for Foreningernes dag fremover.
8. Kierkegaard by Nature – vandring i Gilleleje 25. august – evaluering
Der var ingen tilmeldinger, og da det er anden gang, vi prøver med en filosofisk vandring – uden
held – konkluderer vi, at det ikke er en arrangementsform, som taler til vores medlemmer/
målgruppe. Vi sætter derfor denne form for arrangement på vågeblus.
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9. Vores lille folder med indstik om efterårets arrangementer, herunder: Hvordan sikrer vi, at uddelt
materiale vedligeholdes og passes? – status
Vi sætter indstikkene på pause – de er for besværlige at arbejde med.
TP tager en runde med plakater til Hundesteds cafeer og restauranter og Surfcentret i Lynæs.
Checker, at biblioteket har fået plakat.
PB tager en runde til Dyssekilde, Økolandsbyen, Torup Brugs og forsamlingshuset i Halsnæs
lilleskole. Forsøger også at nå Hillerød og Skævinge og Ølsted biblioteker.
10. Efterårets arrangementsrækker: Østens filosofi (Carl E.) og de 3 filosofiske saloner (i Bogsalonen).
Praktiske ting, PR mm.
Asiatisk filosofi: TRJ taler med David om, hvad han skal bruge mht. projektor, pc, lærred, flip-over
mm. Derefter giver TRJ besked til MR, som aftaler med Karl-e. TRJ spørger ligeledes David om mulig
litteraturliste.
Ansvar 26. september: TRJ kommer i sidste øjeblik, men da det foregår i Bogsalonen, giver det ikke
praktiske udfordringer
Konflikter 31. oktober: Ingen udeståender pt.
Filosofiens dag 21. november: Vi brainstormede om, hvilket tema vi skulle lægge os fast på. Vores
arbejdstitel bliver: ”Filosofi mellem generationer” – her kunne f.eks. arrangeres samtaler mellem
pensionister og gymnasieelever. Biblioteket kan spørges mht. litteraturlister. Emnet sættes på
næste dagsorden.
11. Filmeftermiddagen i samarbejde med Hundested Bio – status
Aftale er på plads med Hundested Kino om forevisning af ”I lossens time”, lørdag d. 23. november
kl. 15.00. Filmen vises som en åben forestilling, og så er der tilbud om at blive til et lille oplæg og
efterfølgende samtale efter filmen. Oplægget bliver v/ sognepræst Vivi Grynderup Andersen (Stens
hustru). Vi giver gratis kaffe, the til vores medlemmer, og hvis vi – højt sat – forventer en udgift på
25 kr. pro pers., og der kommer 20 medlemmer, bliver udgiften på max. 500 kr.
Hundested Kino foreslår endvidere et samarbejde om Almodóvars nyeste film, som Susanne
Engstrøm havde haft mulighed for at se, og som efter hendes vurdering indeholdt flere spændende
filosofiske overvejelser. Tages op på næste møde.
Sten omtaler ”Antichrist” i vores Nyhedsbrev således, at vores medlemmer får info om dette
arrangement.
12. Generalforsamling i foreningen i 2020: Dato, sted, bidrag til beretning mm.
Tages op på næste møde – der er god tid
13. Samarbejde med Gjethuset? Skal vi kontakte dem mhp. at få lov at lægge vores foldere frem?
SM havde set, at vores foldere stadig stod fremme i Gjethuset, selv om PB havde fået at vide, at
Gjethuset ikke længere ville have ”fremmede” materialer stående. Vi foretager os derfor ikke
noget.
14. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
Kører som det skal, SM lægger Nyhedsbrev ud i den kommende uge
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15. Status på bankkonto/ medlemskartotek
Vi har 7.700 kr. i kassen og 43 medlemmer. Der er 5 betalende til Asiatisk filosofi pt.
TP indskærper, at vi skal være meget opmærksomme på eventuelle udgifter resten af året og frem
til, at kontingent for 2020 begynder at blive betalt. Vi skal jo f.eks. have midler til at betale Asiatisk
filosofi! TP bad om, at vi på næste møde taler budget for 2020.
16. Næste møde: Torsdag d. 7. november hos--------Næste møde holdes hos MR, Krudttårnsbakken 1, st.tv., 3300 Frederiksværk. Vi begynder med 1
times fælles filosoferen over emnet ”Alder”. TRJ forbereder et lille oplæg.
Næste møde derefter bliver Torsdag d. 12. december kl. 18.30 – vi finder ud af, hvem der lægger
hus til på mødet hos MR.
17. Eventuelt
TP foreslog, at vi kunne tænke på et muligt samarbejde med Støbeskeen om teaterforestillinger
med filosofisk indhold – f.eks. til efteråret 2020.
TRJ spurgte til, om vi havde ideer til nye tiltag? Her kom forslag om:
* Weekendhøjskole fx i samarbejde med Grundtvigs Højskole i Hillerød?
* ”Scholé-format” over et forlænget døgn (”Scholé” = ”Fri tid” til fordybelse)
SM vil gerne afholde et nyt ”plade-arrangement” hjemme – det vakte glæde i resten af bestyrelsen.

Referent: PB
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