
4. marts 2011 

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab (DFS), den 4. marts 2011 

1. Mødet åbnedes af formanden, Finn Collin, en smule efter kl. 18.25. Forsinkelsen skyldtes en 
forudgående præsentation af et nyt filosofisk e-tidsskrift for studerende, TIDskrift, som har 
hjemsted på RUC, men er åbent for alle landets filosofimiljøer.  

2. Nikolai Nottelmann valgtes til dirigent.   
3. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via anerkendte medier, 

og at dagsordenen var DFSs standarddagsorden. Ingen gjorde indvendinger. Dirigenten 
konstaterede desuden, at der ikke var indkommet andre forslag fra medlemmer eller 
bestyrelse, og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Referatet fra generalforsamlingen 5. 
marts 2010 blev uddelt af Finn Collin og godkendt. 

4. Jørgen Huggler valgtes til referent. 
5. Formandens beretning. Medlemmerne af bestyrelsen er: a. Valgt på generalforsamling: Finn 

Collin (KU), Jørgen Huggler (DPU), Lars Binderup (SDU), Mette Smølz Skau (SDU) 
(senere udtrådt), Sif Schmidt Pedersen (SDU) (senere udtrådt), Stig Andur Pedersen (RUC). 
b. Institutionsudpeget: Jan Riis Flor (KU), Asger Sørensen (DPU), Cynthia Grund (SDU), 
Morten Haugaard Jeppesen (AU), Søren Riis (RUC), Øjvind Larsen (CBS), Patrik Telléus 
(AUC), Uffe Steen Pedersen (Gymnasieskolen og HF). Der har været afholdt to 
bestyrelsesmøder. Ved det konstituerende møde den 26. april 2010 var følgende blevet 
udpeget til posterne i bestyrelsens ”forretningsudvalg” :  Formand: Finn Collin. 
Næstformand Søren Friis. Sekretær Jørgen Huggler. Kasserer: Lars G. Binderup. 
Webredaktør: Lars Binderup. Der var desuden blevet afholdt endnu et bestyrelsesmøde 4. 
nov. 2010. Foreningen (ved formanden) har især været involveret i to store opgaver. Den 
ene var truslen mod det filosofiske miljø på DPU, som jo heldigvis endte med, at fyringerne 
blev trukket tilbage. Denne sag og lignende sager i udlandet lader formode, at det også 
fremover må blive en opgave for foreningen at fremhæve og være talsmand for filosofiens 
vigtighed i det videnspolitiske landskab. Den anden store opgave har været den krævende 
omlægning af Danish Yearbook of Philosophy (DYP) til et system med internationale 
referees, samt deraf følgende problemer med at få bedømt de indkomne manuskripter, idet 
også en lang række andre tidsskrifter samtidig har undergået en lignende omstilling, hvorved 
der er opstået ”flaskehals-problemer”. Dette har forsinket udgivelsen af DYP 2009, men 
manuskriptet er nu indleveret til trykning ved Museum Tusculanums Forlag. Det vil være 
ønskeligt med flere bidrag til DYP; herunder må DYP være en oplagt og god 
publiceringskanal for ph.d.-studerende. Formandens beretning godkendtes. 

6. Regnskab og budget uddeltes af Lars Binderup. Der var tale om et økonomisk set godt år, 
med 101 betalende medlemmer, heraf ca. 65 til fuld takst. Der foreligger pt. et overskud på 
ca. 23.000 kr., heraf vil dog ca. 20.000 gå til trykningen af DYP 2009. Regnskabet udviser 
nogle kuriøse kontobevægelser, som skyldes to fejlagtige indbetalinger fra DPU på 
tilsammen ca. 2.300.000 kr. Vedrørende budget blev der foreslået et bidrag på 2 x 2000 kr. 
til aflønning af studentermedhjælp Thomas Hansen som supplement til den beskedne løn, 
han modtager fra SDU for sit arbejde med bl.a. løbende opdatering af webside. Søren Riis 
(RUC) bad endvidere om et tilskud på 500 kr. til det nye filosofiske studentertidsskrift 
TIDskrift. Dette vil blive behandlet af den kommende bestyrelse. 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. Der var som nævnt under pkt. 2 ingen indkomne forslag til 
andre institutioner. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

8. 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) , Thomas Hansen (SDU, student). Forslaget blev vedtaget. 

9. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 350 årligt, studerende, arbejdsløse m.fl. ½ pris. 
Bestyrelsen foreslog Nikolai Nottelmann og Jan Faye som revisorer. Jan Faye var ikke til 
stede, men forslaget blev vedtaget. 

10. Eventuelt. Næste årsmøde skal efter turnus afholdes på RUC. På foranledning af en tilhører 
drøftedes muligheden af en bedre inddragelse af den gruppe af filosofiuddannede, som ikke 
finder beskæftigelse på universiteter eller i gymnasiet. Formanden erklærede sig åben 
overfor dette, men inddragelse som institutionsudpegede bestyrelsesrepræsentanter 
forudsætter basis i en organisation, som kan udpege. Desuden drøftedes muligheden for at 
overgå til betalingsservice, på linie med Dansk Sociologforening. 


