Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Onsdag d. 08-02-2021 kl. 18.30 – 21.00, på ZOOM
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Sten Mogensen (SM) og Niels Andersen (NA), Anne Kirstine Sloth
Hansen (AKSH)
Afbud: Trine Pallesen (TP)

DAGSORDEN:
Kl. 18.30 – 19.15: fælles filosoferen over Hannah Ahrendt (udgangspunkt i 2 artikler). Interessant samtale
om de to artikler/ anmeldelser af Hannah Arendts essays ”Om sandhed og løgn i politik”. Vi havde alle fået
lyst til at læse de to essays.
På næste møde er emnet ”Feministisk filosofi” med oplæg af AKSH, som også sender læsestof ud til os.
Samtalen kommer til at foregå med et mix af elektronisk håndsoprækning og mulighed for at ”bryde ind”
med kommentarer.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (06-01-2021)
Godkendt
2. Huskeliste fra sidste møde
TRJ checker, at David stadig kan alle de datoer, vi har i spil, og giver besked til NA
PB og NA aftaler layout for plakater snarest.
3. Meddelelser fra formanden
Selskabet for filosofisk praksis arrangerer en digital samtale mellem Finn Thorbjørn Hansen og Kim
Gørtz engang i løbet af foråret.
4. Status på kommende arrangementer:
a. Foråret 2021:
a) Kinesisk filosofi, datoer og lokaler? (TRJ og NA)
Vi har følgende datoer i spil:
Plan A: 9/3 – 16/3 – 13/4 – 26/4. NA undersøger lokalemuligheder for disse, når
tilbagemelding er modtaget fra TRJ om, hvorvidt David stadig har mulighed for at komme.
Plan B: 12/5 (som dog er dagen før Kr. Himmelfartsdag, så muligheder for frafald i
deltagerskaren pga. ferier) – 26/5 – 9/6. Her er reserveret lokale på Gymnasiet.
c) Feministisk filosofi, dato, lokale (AKSH)
AKSL vil gerne være i Bogsalonen, evt. i Karl-e. Dato rykkes til tirsdag d. 18. maj 2021 i håb
om, at samfundet er åbnet lidt op igen. NA spørger Leif, om vi kan være i Bogsalonen.
d) Digital filosofi læseklub/ (SM)
Læseklubben ER i gang, så dette punkt burde have stået et andet sted! – Der var ca. 14
deltagere på 1. møde, og 6 deltagere på 2. møde. Den skriftlige samtale er ikke ret brugt –
pt. er der kun 3 indlæg, og det er samme erfaring som fra hjemmesiden: Det skriftlige
vækker ikke rigtig genklang.
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e) Sorg – dato, lokale, oplægsholder? (TRJ og TP) (Evt. efterår 2021)
TRJ spørger Simon Berg, om han ville være interesseret.
f) Filmeftermiddage i Hundested Kino, datoer og film? (PB)
Susanne Engstrøm fra Hundested Kino har skrevet følgende til os:
Tree of Life (Amerikansk film fra 2010) Kan muligvis fås! Jeg undersøger det!
Dogville Den bør vi kunne få - jeg undersøger det!
Camper 303 (Tysk film fra 2018) Den havde premiere I august 2019 og stod på vores liste,
men vi fik ikke plads. Den ved jeg, at vi kan få!
Retfærdighedens ryttere (Dansk film fra 2020) Den fik vi kun vist få gange i december, så
den er bestilt til flere gange uden datoer! Så den bliver nok den første i jeres program
Ordet (Dreyer-film) Jeg har netop lavet en aftale med Cinemateket om at vise denne i løbet
af 2021. Så den er OK!
Himlen over Berlin (Fransk/tysk film fra 1987) Jeg tror desværre, at det kan blive lidt svært
at få denne, men jeg undersøger det!
Susanne fortæller også, at Hundested Kino har lavet en aftale med Cinemateket om Lars
von Triers “Europa” i 2021. Denne film kunne evt. vises i samme periode som “Dogville",
som en lille Trier-kavalkade!
De mulige datoer er: Lørdag d. 10. april – lørdag d. 17. april – lørdag d. 8. maj og lørdag d.
12. juni.
Vi afventer nærmere besked om mulighederne.
g) Skriveværksted - fastholdes eller udskydes til efteråret pga. coronaen?
Afventer udviklingen i corona-situationen. Vigtig, at der er mulighed for fysisk samling.
h) Det vanvittige 2020 – tages op i juni?
Dette vender vi tilbage til, når en ny ”normal tilstand” indfinder sig.
b. Efteråret 2021
a) Undren – dato, lokale, oplægsholder?
TRJ spørger Finn Thorbjørn Hansen, om han ville være interesseret.
b) Fornuft - – dato, lokale, oplægsholder?
Afventer udviklingen i coronasituationen.
c) Oprigtighed – dato, lokale, oplægsholder? (Måske først forår 2022?)
Afventer udviklingen i coronasituationen.
d) Filmsamarbejde med Hundested KIno
Afventer udviklingen i coronasituationen.
c. Kan vi etablere ”Filosofiske besøgsvenner”? (Henvendelse fra visitationen i Halsnæs
Kommune) Hvem melder tilbage til kommunen?
Vi vil meget gerne være med på ideen, og vi tager den op på vores generalforsamling. Vi vil
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gerne have et ”korps”, som kunne få uddannelse i at være gode filosofiske samtalepartnere
– bestyrelsen kan ikke løfte denne opgave alene.

5. Visionspuljen i Halsnæs kommune – skal vi genoplive vores filosofiske-bænke-tanke og søge
puljen om midler? (Bilag vedlagt) / PB
Enighed om, at vi vil søge om midler. Forslag til projektbeskrivelse med titel à la:
”Halsnæs – Halsnæs – også en filosofisk kommune”.
I projektet skal indgå samtaler og arrangementer om, hvordan man filosoferer i en
arbejderkommune – findes der f.eks. nogle ”Moralske intuitioner” (filosofisk fagudtryk) f.eks.
udtrykt i 3-4 grundantagelser, talemåder el. lign.
Disse samtaler og arrangementer skal munde ud i nogle sentenser el. lign., som skal printes/ skæres
på filosofiske bænke/ hytter, som skal opstilles rundt om i kommunen.
Bænkene skal fremstilles lokalt – f.eks. på Sølager-værkstederne – og herudover vil vi foreslå andre
samarbejdspartnere, f.eks.:
* Gymnasiet om fremstilling af materialer
* Bogsalonen om indretning af et ”filosofisk” hjørne, hvor alle bøger mm. om filosofi samles
* Biblioteket om samme slags ”hjørne”
* Handelsstandsforeningen /Enkelt-butikker om sponsorering af bænke
* Halsnæs kommune om stort arrangement à la ”Sundhedsugen” – nu blot som ”Filosofi-ugen”
* På sigt samarbejde med ’Systania’ (i den tidligere Auderød lejr) om Grøn filosofi
Vi forestiller os et samarbejde med 3F i kommunen, i første omgang måske med samtale med
Verner Jensen og Ole Jørgensen, tidligere tillidsfolk på Stålværket for at få nogle ideer.
PB, TRJ og AKSH skriver en ansøgning, så den kan være fremme hos kommunen senest 28. februar.
PB skriver første udkast, og sætter sig ind i vejledningen for ansøgning.
6. Oplæg om, hvordan vi kan filosofere over ”politisk sprængfarlige emner”, f.eks. miljø, flygtninge/
immigranter o.lign. /PB
Udsættes til næste møde, idet tiden var ved at være knap, og vi skulle nå at tale om
generalforsamlingen.
7. Hvordan kan vi forny konceptet bag de fem aftener om ”Levet filosofi”?
Udsættes til næste møde, idet tiden var ved at være knap, og vi skulle nå at tale om
generalforsamlingen.
8. Generalforsamling 2021 – foreløbig dato mandag 19. april 2021, enten fysisk eller via Zoom.
Gennemgang af standarddagsorden, forretningsorden, datofrister mm – samt evt. tilbagekig på,
hvordan vi gjorde i 2020.
Vi går efter, at årets generalforsamling skal være fysisk.
Hvis dette ikke er muligt til d. 19. april, udskyder vi generalforsamlingen. Vi ser tiden an til 28.
februar, hvor der efter planerne kommer meldinger fra Statsministeren igen.
Vi taler om det på næste bestyrelsesmøde, og SM sender mail ud til medlemmerne snarest muligt
efter 28. februar.
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9. Regnskab 2020
Udskudt, da TP havde meldt afbud til mødet.
10. Budget 2021
Udskudt, da TP havde meldt afbud til mødet.
11. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste
Som nævnt under pkt. 2 giver AKSH et oplæg om Feministisk filosofi, og forinden mødet udsendes
læsemateriale på max. 25 sider
12. Næste møde(r)
Mandag d. 8. marts 2021 kl. 18.30 – 21.00. STED kendes endnu ikke. TRJ er vært på ZOOM, hvis vi
ikke kan mødes fysisk. Afbud fra SM, som har fødselsdag
Torsdag d. 15. april kl. 18.30 – 21.00. STED kendes endnu ikke.
13. Eventuelt
NA omtalte spændende udsendelse i radioen med Pia Søltoft om dydsetik. Flere kendte hende som
en særdeles kompetent og dygtig fagperson og formidler – men vi har næppe økonomi til at
engagere hende.

Referent: PB
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