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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…, referat 
Onsdag d. 27-05-2020 kl. 19.00 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk 

Deltagere: Thomas (TRJ), Sten (SM), Pia (PB), Trine (TP), Anne Kirstine (AKSH) og Niels Andersen (NA) 

 

DAGSORDEN: 
1. Velkomst til den nye bestyrelse (TRJ) 

TRJ bød velkommen til det nye bestyrelsesår – især til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Anne 

Kirstine og Niels, og herefter tog vi en kort præsentationsrunde. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

3. Huskeliste fra sidste møde 

Alt på listen er gjort. 

TRJ: Den filosofiske vandring 25. maj udskudt til 16. juni pga. for få tilmeldinger. Johannes Batzer 

deltager og står for en del af vandringen. TRJ videresender Johannes’ materialer til os alle, når han 

får det, så vi alle kan se, hvad hans ideer går ud på. 

TP: Samarbejder med LOOP om gåture to og to med samtaler om emner i relation til sundhed. 

Sendes til SM, så gåturene kan omtales i vores nyhedsbrev. 

 

4. Meddelelser fra formanden 

TRJ fortalte, at den planlagte rejse til Firenze jo var blevet aflyst pga. coronaen, til gengæld havde 

TRJ fordybet sig i ”kontemplativ filosofi” og foreslog, at vi nedsatte en studiegruppe, hvor vi kunne 

udforske denne form. TRJ udsender en Doodle, hvor vi kan tilmelde os. 

 

5. Konstituering 

Formand: TRJ 

Næstformand: AKSH 

Kasserer: TP 

Sekretær: PB 

Hjemmesideansvarlig: SM 

”Agitprop-ansvarlig”      : NA 

 

6. Bestyrelsens praktiske virke (mødefrekvens, dagsordener, referater mm). 

PB orienterede om processerne mht. de praktiske ting, SM orienterede om foreningens brug af 

Facebook, Kultunaut o.lign., og TP orienterede om, at vi indleder hvert bestyrelsesmøde med at 

filosofere sammen i en halv over et på forhånd valgt emne. Oftest indleder TRJ med et kort oplæg. 

Seneste emne var ”Alder”, og til generalforsamlingen havde vi planlagt fælles filosoferen over 

emnet ”Det skønne”, men det var ikke muligt at gennemføre, da generalforsamlingen jo blev 

afviklet elektronisk/ som distancegeneralforsamling. 
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7. Opfølgning på generalforsamling (Godkendelse af referat, konsekvensrettelser af foreningens 

vedtægter mm). 

Enighed om, at det var gået fint og smertefrit at afvikle generalforsamlingen som 

distancegeneralforsamling. Næsten 1/3 af medlemmerne afgav stemme, og det må siges at være 

rigtig fint. Der kom ingen indsigelser mod formen, ingen kommentarer til beretningen og ingen 

yderligere forslag til bestyrelse, suppleanter mm. 

PB renskriver vedtægterne og listen over bestyrelsesmedlemmer og sender til alle. SM omtaler 

konstitueringen i det kommende nyhedsbrev, og TP vedlægger de nye vedtægter til oprettelsen af 

MobilePay. 

 

8. Evaluering af filosofisk vandring d. 23. maj (TRJ og TP) 

Aflyst pga. for få tilmeldinger, slås sammen med vandringen d. 16. juni. 

 

9. Status på de to planlagte arrangementer inden sommerferien: 

a. Filosofisk vandring 16. juni 

Pt. 4 tilmeldte, og uanset om der kommer flere eller ej, gennemføres denne vandring. 

 

b. Film forevisning i samarbejde med Hundested Kino: ”To minutters stilhed” 

Vi foreslår, at ”Onkel” vises i stedet, idet Hundested Kino har fortalt, at de allerede har 

denne film på deres server, mens det kan være mere usikkert, om ”To minutters stilhed” 

kan nå frem. PB aftaler med Hundested KIno. 

AKSH udarbejder nogle samtalekort, som kan bruges til samtale efter filmen. Kortene 

udarbejdes og sendes til TRJ senest 10. juni 2020. 

TRJ byder velkommen til filmen og styrer samtalekort mm. under samtalen. 

 

10. Status på foreløbige beslutninger mht. arrangementer til efteråret (Bilag vedlagt i form af den 

plan, vi lagde i efteråret 2019) 

PB fortalte, at følgende datoer er aftalt med Frederiksværk bibliotek 

Onsdag d. 16. september (Løgstrupaften) 

Onsdag d. 21. oktober 

Torsdag d. 19. november (Filosofiens dag) 

Onsdag d. 16. december  

TRJ gjorde opmærksom på, at lørdag/ søndag 2/22. november har Selskabet for Filosofisk Praksis 

arrangement i Aarhus, dok.1, i anledning af Filosofiens dag. 

 

a. 2- 3 samtalesaloner, omhandlende: Eksistens, værdier og (nytte)etik set i lyset af 

erfaringerne med corona 

Vi overvejer til næste møde, om erfaringerne med corona stadig er ”aktuelle”, eller om der 

er blevet talt ”tilstrækkeligt” om dette på f.eks. vandringerne eller generelt  i andre 

sammenhænge. 

 

b. 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 
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netop opfølgning på efterårets filosofi-række om asiatisk filosofi 

TRJ har endnu ikke hørt fra David – tager kontakt igen. 

 

c. En aften om Løgstrups filosofi. Er aftalt med Niels Henrik Gregersen til 17. september, men 

biblioteket er ikke ledigt denne dag. 

Efter mødet: PB har aftalt med såvel bibliotek som med Niels Henrik Gregersen, at 

Løgstrupaftenen løber af stabelen onsdag d. 16. september 

 

d. Sidste 2 gange med levet filosofi i Lynæs 

Alt efter, hvordan coronaen af- eller udvikler sig, satser TRJ på, at de sidste to aftener kan 

foregå i august-september. 

 

e. De 2 film ”Onkel” og ”Smerte og ære” 

PB aftaler med Hundested Kino, hvornår hhv. ”Smerte og ære” og ”To minutters stilhed” 

kan vises i efteråret. (”Onkel” vises jo lørdag d. 20. juni kl. 15.00) 

 

f. Julebod 2020 – Hvor? (Hundested Havn, Gjethuset, andet?) 

Mange forslag kom frem, f.eks. ”popo-up-boder” rundt i kommunen i løbet af december 

(Hundested, Frederiksværk, Ølsted, Liseleje, Asserbo, Torup m.fl.). 

NA undersøger, hvad det koster at være med i Gjethuset til deres julemarkeds-dag. 

TP og NA er tovholdere, og vi sætter emnet på de næste dagsordener. 

 

11. Skriveværksted er udskudt til foråret 2021 

Tages op i oktober/ november 

 

12. Gennemgang af vores ide-liste (Vedlagt som bilag) 

NA og AKSH overvejer, hvilke emner de kunne tænke sig at stå for – AKSH kunne allerede nu foreslå 

noget om Feministisk filosofi og/eller Hannah Arendt. 

Vi er tæt på at have efteråret fyldt op       

 

13. Forslag om nyt arrangement: Åndelig medvandring (SM) 

SM fortalte om ideen, som var blevet til efter inspiration fra Bogsalonen. Tages op igen på næste 

møde, da tiden var ved at være knap. 

 

14. MobilePay – dokumenter til underskrift 

Dokumenterne underskrevet. TP fortsætter processen. 

 

15. Budget 2020 

TP orienterede om, at vi heldigvis har lidt penge at gøre godt med i efteråret. Der udsendes 

kontingentopkrævninger i løbet af de næste par uger. 

 

16. Eventuelt 

TRJ fortalte om fodboldtræner Tobias Malmgren, som har opnået spændende ting ved at anvende 

filosofi i sportens verden. 

SM udsender næste nyhedsbrev ca. 5. juni. 
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Følgende lokale-muligheder undersøges, da vi nok må erkende, at Bogsalonen er for ”tæt” til 

efterårets arrangementer: 

PB: Bibliotekerne i Hundested og Frederiksværk 

TP: Krudthuset 

NA: Ågalleriet og Gjethuset. 

 

Grundlovsdag-fejringen er aflyst i Halsnæs kommune i år pga. coronaen 

17. Næste møde(r) 

Mandag d. 15. juni i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk kl. 18.30 – 21.00 

Mandag d. 10.  august, sted aftales d. 15. juni. 

 

 

Referent: PB 


