
8. marts 2010 

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab (DFS), 5. Marts 2010. 

1. Mødet åbnedes af formanden, Finn Collin en smule efter kl. 18.15. Nikolai Nottelmann 
valgtes til dirigent.   

2. Dirigenten konstaterede (med hjælp fra formanden), at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt via anerkendte medier, og at dagsordenen var DFSs standarddagsorden –  og ingen 
gjorde indvendinger. Dirigenten konstaterede desuden, at der ingen forslag fra medlemmer 
eller bestyrelse var indkommet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig, dog ikke til 
vedtægtsændringer.  

3. Referatet fra generalforsamlingen 2009 blev uddelt af Cynthia M. Grund og godkendt. 
4. Asger Sørensen (AS) valgtes til referent. 
5. Formandens beretning. Der var kun afholdt et møde, nemlig det konstituerende i foråret 

2009. Dels har formanden været bortrejst, dels var indtrykket, at organiseringen af årsmødet 
gik fint. Der var brugt tid på omlægning af Danish Yearbook of Philosophy (DYP) jf. krav 
fra forskningsrådene (FKK). Der er nu etableret anonymt referencepanel og der skal vælges 
en redaktion, til dels bestående af medlemmer af DFSs bestyrelse. FKK har i denne 
forbindelse bevilliget støtte til tre år mere. FKK har krævet at støttede publikationer bliver 
offentligt tilgængelige ét år efter offentliggørelse og det er forlaget Museum Tusculanum 
ved at indrette sig på. DYP har det problem, at der indkommer for få bidrag, og i fremtiden 
skal der derfor arbejdes på at øge mængden af bidrag. DFS har tre hovedformål: 1. 
Afholdelse af årsmøder. 2. Udgivelse af DYP. 3. Medlemskab af FISP (AS: Federation 
Internationale de Sociétés des Philosophie: http://www.fisp.org/ ), hvor det sidste blev 
opnået for to år siden. (AS: Næste FISP konference bliver i Athen 2013) 

6. Regnskab og budget uddeltes af Lars Binderup. DFS løber rundt. Udgifter er nu absolut 
minimum, pt. årligt ca. 20.000 og egenkapital er 40.000. Problem: stadig for få betalende 
medlemmer, pt. 73, men 30 i restance. Der er en særlig årsmøde konto med 8.000 kr 
indestående, som foreslås overført til hovedkonto. Der var bemærkninger om: restanter, om 
mulighed for differentieret medlemskab (med/uden DYP) og brug af studenterhjælp til 
kampagne. Dirigenten bemærkede, at beslutninger vedr. disse sager ville kræve indsendt 
forslag og formanden sagde, at det ville blive behandlet i bestyrelsen. Der spurgtes til 
mulighed for at se, om man aktuelt er medlem. Lars Binderup: Hvis man betaler via netbank 
og opgiver mail adr., så får man mail retur. Lars roste DPUs webindbetalingsløsning. 
Regnskab blev godkendt incl. budget.  

7. Bestyrelsen fremlagde sit forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til 
at udpege medlemmer til bestyrelsen, og det var de samme som de foregående år: Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling (KU), Institut for Filosofi og Idéhistorie (AU), Institut 
for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (SDU), Afdelingen for Filosofi og 
Videnskabsteori (RUC), Center for Filosofi og Videnskabsteori (AAU), Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi (HHK), Fagmiljø for pædagogisk filosofi og idéhistorie (DPU/AU), 
Filosofifaget i gymnasiet og HF. Forslaget blev vedtaget. 

8. Der var som nævnt under pkt. 2 ingen indkomne forslag. 
9. Bestyrelsen foreslog at vælge flg. til generalforsamlingen: Finn Collin (KU), Jørgen Huggler 

(DPU), Stig Andur Pedersen (RUC), Thomas Schwarz Wentzer (AU), Lars Grassme 
Binderup (SDU) , Mette Smølz Skau (SDU, student) og Sif Schmidt Pedersen (SDU, 
student). Forslaget blev vedtaget. 

10. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 350 årligt, studerende, arbejdsløse m.fl. ½ pris. 
Der blev mindet om, at man skulle undersøge muligheden for A/B medlemmer (m/u DYP) 



og det tog formanden ad notam, idet han dog også mindede om, at DFS har de ovennævnte 
tre formål. 

11. Bestyrelsen foreslog Nikolai Nottelman og Jan Faye som revisorer. Jan Faye var ikke til 
stede, men forslaget blev vedtaget. 

12. Evt. Næste år er KUA vært for årsmødet. Bemærkning fra salen: Der bliver noget at leve op 
til. Formanden takkede Hans Fink for mange år i bestyrelsen som formand, næstformand 
mm. og takkede Cynthia M. Grund for arbejdet som sekretær, idet hun dog fortsætter i 
bestyrelsen. Der blev spurgt til, om DYPs tid på papir ikke snart er slut, og formanden 
svarede, at Museum Tusculanum stadig satser på begge dele, men prisforskellen pt. er 
180/250, hvor det billigste selvfølgelig er den elektroniske version, og derfor kan 
spørgsmålet dukke op igen. 


