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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 14.00 via Skype 

Afbud: Heidi,  
Merete deltog ikke i mødet. 

Dagsorden: 
 

1. Endelig godkendelse af referat fra møde 20. februar 2020 
2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 
3. Hvad gør vi med de arrangementer, der er planlagt frem til sommer? 

a. Løgstrup 
b. Skriveværksted 
c. Sidste gange af ”Anvendt filosofi” 
d. Filmeftermiddag i Hunde sted (’Onkel’) 
e. Grundlovsdag 5.juni: Hvad vil vi gerne bruge dagen til, hvis den bliver gennemført? 

Tidligere har vi talt om: Filosofi med børn v/ Louise, filosofi med unge v/ David – Forsøge at 
komme med til ’Klassens time’ på skolerne, forsøge at komme med til en ’Fællestime’ på 
gymnasiet. 

f. Andet??? 
4. Generalforsamling 2020 – hvad gør vi? 
5. Meddelelser fra formanden 
6. MobilePay – dokumenter underskrives (TP) (Udskydes til næste fysiske møde) 
7. Konduiteregler for vores samtalesaloner og andre arrangementer – har vi behov for det? 
8. Julebod 2020 – Hvor? (Hundested Havn, Gjethuset, andet?) – Hvad vil vi byde på? 
9. Kontingentpraksis – hvad gør vi med medlemmer, som f.eks. først melder sig ind i december? 
10. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o. lign. 
11. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
12. Næste møde: 

???? 
13. Eventuelt 

REFERAT: 
1. Endelig godkendelse af referat fra møde 20. februar 2020 

Referatet godkendt 
 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 
Listen gennemgået, men meget var jo pga. corona-krisen blevet uaktuelt. 

 

3. Hvad gør vi med de arrangementer, der er planlagt frem til sommer? 
* Løgstrup 20. april: Udskydes til efteråret – PB kontakter oplægsholder og bibliotek 
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* Skriveværksted: Udskydes til foråret 2021 (PB og SM) 
* Sidste 2 gange af ’Levet filosofi’: Arrangeres i løbet af efteråret (TRJ) 
* Filmen ’Onkel’ i Hundested Kino og filmen ”Smerte og ære”: Er udsat af biografen, men det 
forsøges at  opretholde ”To minutters stilhed” d. 20. juni. SM er tovholder på de to udsatte film, og 
PB er tovholder på ”To minutters stilhed” mht. at holde kontakt for at se, hvad der kan gøres for at 
arrangere nye forevisninger/ fastholde 20. juni. 
* Grundlovsdag: Sættes på hold – vi forventer ikke, at der bliver noget arrangement 
 
 
Vi lagde følgende foreløbige plan for efteråret: 
* 2 filosofiske vandringer søges gennemført: Lørdag 23. maj kl. 13.00 og tirsdag 16. juni kl. 17.00. 
Ansvarlige: TP og TRJ. Tilmelding nødvendig, turene kan f.eks. foregå i Sonnerup Skov og på 
Arrenæs, mødested meldes ud.  
SM omtaler turene i et Nyhedsbrev, som sendes ud efter Skype-bestyrelsesmødet 21. april. 
 
*2- 3 samtalesaloner, omhandlende: Eksistens, værdier og (nytte)etik set i lyset af erfaringerne 
med corona (Vi mangler at aftale, hvem der kontakter Leif i Bogsalonen mm). 
 
* Opfølgning på Asiatisk filosofi – TRJ kontakter David og taler med ham om, hvad der kunne være 
en god måde. Det skal ikke være et nyt, tilsvarende forløb som efterårets – men netop oplfølgning 
på efterårets filosofi-række om asiatisk filosofi. 
 

4. Generalforsamling 2020 – hvad gør vi? 
TP har foreslået, at vi forsøger en model, som Frivilligcentret i Halsnæs netop står foran at benytte: 
En elektronisk afvikling af generalforsamling (GF). TP deltager i denne GF i løbet af den kommende 
uge, og tirsdag d. 21. april kl. 14.00 holder vi i Halsnæs filosoferer… et nyt Skype-bestyrelsesmøde 
for at høre, hvordan formen fungerer. 
Vi satser på at gennemføre vores GF på samme måde. 
 
TRJ skriver beretning, som først sendes til bestyrelsen til kommentering, dernæst tilsendes 
foreningens medlemmer. 
Man skal tilmelde sig GF, og de tilmeldte får tilsendt materialerne. 
 
Detaljer planlægges på Skype-bestyrelsesmødet d. 21. april. 
 
SM fremsender til bestyrelsen de materialer, som lå klar, da Coronaen ramte os. Vi supplerer med 
følgende forslag til vedtægtsændring:  
 
Fra bestyrelsen foreligger forslag om tilføjelse til vedtægtens §3, nyt stk. 06:  
 
Ny ordlyd: Medlemskab gælder fra 1. april til næste 1. april. 
Begrundelse: Det har været uklart, hvad medlemsperioden er. Da medlemskontingentet først 
fastsættes på generalforsamlingen, er det hensigtsmæssigt, at medlemsskabet løber til og med 
generalforsamlingen. 



Referat Halsnæs filosoferer…  

3 
 

 

5. Meddelelser fra formanden 
Udsat til næste ordinære møde 
 

6. MobilePay – dokumenter underskrives (TP) (Udskydes til næste fysiske møde) 
Udsat til næste ordinære møde 
 

7. Konduiteregler for vores samtalesaloner og andre arrangementer – har vi behov for det? 
Udsat til næste ordinære møde 
 

8. Julebod 2020 – Hvor? (Hundested Havn, Gjethuset, andet?) 
Udsat til næste ordinære møde 
 

9. Kontingentpraksis – hvad gør vi med medlemmer, som f.eks. først melder sig ind i december? 
Se pkt. 4 – vi fremsætter forslag til vedtægtsændring således, at medlemsperioden bliver tydelig. 
 

10. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o. lign. 
TP spurgte til, om alle kan oprette opslag på vores Facebookside. – SM svarede, at det kan man 
godt, men ingen ved det sandsynligvis, så det vil blive omtalt i næste Nyhedsbrev 
 

11. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
Udsat til næste ordinære møde 
 

12. Næste møde: 
Tirsdag d. 21. april kl. 14.00 via Skype. SM ringer op. 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra 14. april 
2. Planlægning af elektronisk GF (Oplæg v. TP med Frivilligcentrets erfaringer) 
3. Status på Løgstrup-udskydelsen 
4. Status på de 2 filosofiske vandringer 
5. Beslutning, hvem der tager kontakt til Leif mht. de 2-3 samtalesaloner i efteråret 
6. Kommentarer til det kommende Nyhedsbrev 
7 Eventuelt 
 

13. Eventuelt 
Intet 

 

Mødet slut kl. 15.15. 

 

Referent: PB 
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