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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Torsdag d. 07.november 2019 kl. 18.30 hos Pia, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk 

Afbud fra Merete og Heidi. 

 

Dagsorden: 
1. Fælles filosoferen over emnet ” Hvad er Halsnæs filosoferer, og hvorfor deltager vi i det?” kl. 18.30 

– 19.30. (Thomas skal fortælle om vores forening på Filosofiens dag i Aarhus) 

 

2. Endelig godkendelse af referat fra møde 18. september 2019 

Godkendt, de bemærkninger, referenten havde modtaget, er indarbejdet. 

 

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

TRJ: Mødet i Kulturelt Samråd gik fint, vi er nu medlemmer. 

TP: Fortalte i MR’s fravær om Frivillighedens dag. Den havde været fin, men det er svært at vide, 

om det har nogen effekt for lige præcis vores forening. 

PB: Havde ikke hørt noget som helst fra TV -.Lorry – og da vi ikke er helt sikre på, hvor mange unge, 

der kommer til Filosofiens dag, foretager vi os ikke yderligere. 

 

4. Meddelelser fra formanden 

Ingen 

 

5. Evalueringer: 

a) Ansvar (26. september) 

Der var ca. 25 til stede, og aftenen var rigtig god. Generelt har vi en udfordring med 

gruppeinddeling – nogle giver udtryk for, at de kommer i grupper, de ikke er så glade for, og det 

mindsker udbyttet for dem. Det er imidlertid svært at gøre på anden måde, end vi gør, og vi er 

enige om, at det er OS, der styrer gruppeinddelingen, for hvis vi lægger det frit ud, opstår der kliker 

mm. 

 

b) Konflikter (31. oktober) 

Også her var ca. 25 fremmødte, og aftenen forløb ligeså fint, som disse samtalesaloner plejer at 

gøre 

 

c) Asiatisk filosofi 22.oktober og 5. november (herunder PR-arbejdet, har det virket?) 

Der er 28 betalende, og der har været hhv. 22 og 23 fremmødte. God stemning, meget entusiatisk, 

og David har en enorm vidensdybde, som han er god til at formidle. Karl-e er ikke helt velegnet til 

gruppearbejder, men måske kunne man fordele grupperne f.eks. i kælder, forbutik o.lign. således, 

at grupperne ikke forstyrrer hinanden. – PR-arbejdet virkede, og erfaringen er, at vi nok ikke 

behøver at panikke, selv om tilmeldingerne lader vente på sig. Der kom mange tilmeldinger i de 

sidste 8-10 dage. – Emnet ”PR-arbejde” sættes på næste dagsorden, det vil være godt at få det 
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nedskrevet præcist, hvad vi skal gøre forud for hvert arrangement. 

Fremover opfordrer vi ved hvert enkelt arrangement til, at nogle bliver og hjælper med at rydde op. 

Det er lidt for meget, at vi altid selv er alene om at sætte stole på plads mmm. 

Efterfølgende har vi fået tilsagn fra Kulturelt Samråd om økonomisk støtte, men både TP og PB har 

hørt fra Rådet via 2 forskellige personer. PB fik besked fra Hans-Jørgen Højvælde og havde fået 

forståelsen af, at vores forening ville få et helt generelt tilskud til ”at komme i gang på” på ca. 

10.000 kr. – mens TP havde fået tilsagn om den underskudsgaranti, vi havde søgt om tidligere. Den 

var beregnet til 5.700 kr., men da vi nu har så mange betalende tilmeldte, mangler vi kun 400 kr. – 

så---- TP og PB aftaler, hvem der kontakter Rådet således, at vi kan få opklaret, hvad der er korrekt. 

 

6. Filmeftermiddagen i samarbejde med Hundested Bio lørdag d. 23. november kl. 15.00 – hvem 

kommer, hjemmeside, Nyhedsbrev mm. 

Der er pt. kun solgt 7 billetter – så vi skal alle huske at reklamere OG købe billetter på Hundested 

Kinos hjemmeside!! PB udarbejder plakat og skriver til aviserne (efter at have kontaktet Hundested 

Kino, så vi ikke gør det samme begge steder!). Sten medbringer medlemslisten (og Trine har 

efterfølgende sendt listen til Susanne i Hundested Kino) således, at medlemmer kan få gratis kaffe 

og the! 

 

7. ”Filosofi mellem generationer” på Filosofiens dag d. 21. november – detailplanlægning 

Der er pt. 18 tilmeldte, men vi ved ikke, om der er nogen unge iblandt!. TP vil tage kontakt til 

skolerne, dog vil TRJ kontakte Halsnæs Lilleskole. Unge under 25 år kommer gratis med. 

Thomas vil bruge den metode, som kaldes ”akvariet”. Den går ud på, at der sidder f.eks. 4 personer 

og taler sammen om et emne, mens resten af de fremmødte lytter med. Der er også en tom stol, og 

alle er velkomne til at indtage den tomme stol og tale med. Når en af de fire synes, at nu har 

han/hun ikke mere at sige, rejser han/hun sig, og herved bliver stolen ledig, så en anden fra 

forsamlingen kan indtage den. 

HVIS der kommer unge nok, prøver vi at få dem til at blive aktive. 

HVIS der ikke kommer nogen unge, bliver oplægget, at vi alle tænker tilbage på, da vi selv var unge, 

og så filosoferer vi over, om livet er blevet anderledes, end vi troede dengang. 

Vi (dvs. TRJ og SM: TRJ sender tekst til SM) udsender en mail til alle medlemmer 1 uge før 

arrangementet, dvs. 13./14. november – og skriver på hjemmesiden – at vi alle opfordres til at tage 

et karakteristisk foto/ billede med fra vores ungdom således, at det kan bruges som udgangspunkt 

for aftenens samtaler. 

TRJ: Er ceremonimester – og taler forinden med David om, hvorvidt der kunne være interesserede 

unge fra Frederikssund, som kunne have lyst til at komme. 

TP taler med Leif i Bogsalonen om arrangementet, f.eks. om, hvorvidt det går, at vi kommer med 

lagkager, bobler og stearinlys      . Hvis det bliver et ja, sørger TP for indkøb. 

PB og TP medbringer champagneglas 

 

8. Invitation fra Halsnæs kommune til ”Spis – tænk – præg din by”, 7. november 2019. Skal vi 

bidrage? 

PB taler med Charlotte Scheel, som er projektleder på kommunens projekt. SM kunne huske, at 

nogle steder på Sjælland har man opsat ”tænkebænke” – sender noget om det til PB. 

Her var også forslag om noget med ”Frederiksværsk udgave med et filosofisk toro” – men det fik 

referenten desværre ikke rigtig fat i!!      ) 
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9. Arrangements-planlægning af foråret 2020, samt måske lidt om efteråret 2020. Forberedelse: Kig 

på idelisten og vælg, hvad du synes, er sjovest/ vigtigst o.lign.)! 

Beslutning er sammenfattet i nedenstående tabel: 

Følgende arrangementer tænkes afholdt i foråret 2020: 
Arrangement 
 

Tovholder Udgift Datoer 

Hold 4 om ”Det gode liv”, 
afholdes i Hundested/ 
Lynæs 
 

Thomas Evt. lokaleleje, kaffe og 
the 

Januar – februar-
marts 

3 samtalesaloner, 
afholdes i Bogsalonen i 
samarbejde med Leif. 
Emner: 

- Sorg 
- - Fornuft 
- Løgstrup 

Forslag til oplægsholdere: 
Sorg: Mai-Britt Guldin 
(forfatter til 
Tænkepausebogen om 
sorg). Eller Simon Berg 
(TRJ) eller en fra hospice 
(TP) 
Fornuft:  
Løgstrup: Svend 
Andersen, Aarhus 
universitet (har skrevet 
bogen ”Løgstrup” i 2017) 
 

Trine Honorarer til 
oplægsholdere: 
Ca. 5.000 pr. 
oplægsholder inkl. 
transport (er PB’s gæt) 

Januar, februar, april 

Skriveværksted: 
Skriv dit eget etiske 
manifest, 
3 -4 gange i Bogsalonen, 
Max. deltagerantal 15 aht. 
plads til at sidde og skrive 
 

Pia + Sten Skrivebøger – men 
opvejes af pris for 
deltagelse, tror jeg. Evt. 
honorar, hvis jeg finder 
en oplægsholder – men 
måske kan jeg alligevel 

godt gøre det selv       
 

April, maj, evt. maj 
og juni 

Filmsamarbejde med 
Hundested Kino: 
3 film 

Pia + Sten Kaffe, the og vand til 
vores medlemmer 

Marts, maj og juni 
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Følgende arrangementer er foreløbigt tænkt til afholdelse i efteråret 2020: 
 

Arrangement 
 

Tovholder Udgift Datoer 

Forløb om moderne 
filosoffer: 
5 gange – form ligesom 
”Det gode liv”. 
Emneforslag: 

- Axel Honneth 
- Houllebeque 
- Martha 

Nussbaum 
 
 

Thomas mht. til at finde 
oplægsholdere 

Ca. 5.000 pr. aften i 
honorar til 
oplægsholdere, dvs. ca. 
25.000 kr. + forplejning 

September, oktober, 
november 

Weekendhøjskole om 
”Rumis mark” – metoder 
til at føre, lede og have 
samtaler 
 

Thomas og hustru samt 
Pia mht. det praktiske 

Lokaleleje, forplejning 
o.l. Thomas og hustru 
siger, de ikke skal have 

honorar       

Sidste weekend i 
august? Eller hvornår 
vi kan finde et sted! 

3 samtalesaloner: 
Emner besluttes i foråret 
 

   

Filmsamarbejde med 
Hundested Kino: 
3 film 

Pia + Sten Kaffe, the og vand til 
vores medlemmer 

 

 

PB svarer Jens Windeleff, at vi takker venligt nej til hans tilbud. 

TRJ tilbød at komme til et bestyrelsesmøde i Børn-Unge Foreningen. TP har kontakten og var blevet spurgt, 

om vi kunne tænke os at bidrage med input til foreningen. 

TRJ kontakter de 3 unge filosoffer, Maria, Anne-Kirstine og Birgitte, som deltager i Asiatisk Filosofi – vi vil 

spørge dem, om de har lyst til at være tovholdere, oplægsholdere mm. i vores forenings regi. 

10. Budget 2020 – drøftelse – herunder ansøgninger om støtte: Kulturelt samråd, Udlodningsmidler, 

Visionspulje (frist 2. april 2020). 

Udskudt til næste møde, idet klokken var blevet mange. 

 

11. Generalforsamling i foreningen i 2020: Dato, sted, bidrag til beretning mm. 

Udskudt til næste møde – vi bør overveje en kontingentforhøjelse! 

 

12. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign. 
Der er 2 medlemmer, om hvem TP ikke umiddelbart kan se, om der er betalt. SM undersøger, om 
han har oplysninger om dem. 
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13. Status på bankkonto/ medlemskartotek 

TP kunne meddele, at vi nu er oppe på ca. 55 medlemmer!!       
 

14. Næste møde: 

Mandag d. 16. december hos Sten (OBS: Ændret dato i forhold til sidst udmeldte!!) og derefter 

Torsdag d. 16. januar 2020 hos Trine 

 

15. Eventuelt 

Intet 

 

Referent: Pia (PB). 


