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4. marts 2012.  
 
 

Referat af 
 

Ordinær generalforsamling 
 

i Dansk Filosofisk Selskab, Fredag den 2. marts, kl. 17.20-18.30. 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne:  

1. Valg af dirigent.  
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af refererat af forrige generalforsamling.  
4. Valg af referent.  
5. Formandens beretning.  
6. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse.  
7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning sit forslag mht. hvilke 
institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen, sammen 
med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne.  
8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen  
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
10. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  
11. Valg af to revisorer for det indeværende år.  
12. Evt.  

 
 
1.	  Henrik	  Boensvang	  blev	  valgt.	  

2.	  Dagsordenen.	  	  

3.	  Referat	  læst	  op	  af	  Jørgen	  Huggler	  og	  godkendt	  

4.	  Til	  referent	  blev	  valgt	  Asger	  Sørensen.	  

5.	  Jørgen	  Huggler	  aflagde	  som	  formand	  beretning.	  	  

Der	  har	  været	  afholdt	  to	  bestyrelsesmøder.	  På	  det	  første	  (9/5-‐2011)	  konstituerrede	  bestyrelsen	  sig	  som	  
følger:	  På	  generalforsamlingen	  var	  flg.	  valgt:	  Finn	  Collin	  (KU),	  Jørgen	  Huggler	  (DPU),	  Stig	  Andur	  Pedersen	  
(RUC),	  Lars	  Binderup	  (DSU),	  Thomas	  Hansen	  (SDU,	  studentermedlem).	  Følgende	  var	  derefter	  indstillet	  af	  
deres	  institutter:	  Søren	  Gosvig	  Olesen	  (KU),	  Asger	  Sørensen	  (DPU),	  Morten	  Haugaard	  Jeppesen	  (Århus),	  
Søren	  Riis	  (RUC),	  Cynthia	  Grund	  (SDU),	  Øjvind	  Larsen	  (CBS),	  Patrik	  Telléus	  (Ålborg),	  Finn	  Jespersen	  
(Gymnasieskolen).	  Herefter	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig	  med	  flg.	  forretningsudvalg:	  Jørgen	  Huggler	  
formand,	  Søren	  Riis	  næstformand,	  Asger	  Sørensen	  sekretær,	  Lars	  Binderup	  kasserer.	  	  

Senere	  er	  Carsten	  Fogh	  Nielsen	  indtrådt	  som	  repræsentant	  for	  AU	  filosofi	  og	  idehistorie,	  i	  stedet	  for	  
Morten	  Haugaard	  Jeppesen.	  Finn	  Collin	  er	  således	  fratrådt	  som	  formand,	  men	  vedbliver	  som	  redaktør	  af	  
DYP.	  
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Endvidere	  har	  der	  været	  afholdt	  et	  bestyrelsesmøde	  4.	  okt.	  2011,	  især	  om	  forberedelserne	  til	  dette	  
landsmøde.	  

I	  årets	  løb	  er	  hjemmesiden	  blevet	  opdateret.	  Der	  er	  endvidere	  blevet	  udarbejdet	  en	  ”årskalender”	  med	  
oversigt	  over	  deadlines.	  

Der	  er	  via	  Asger	  Sørensen	  blevet	  optaget	  forhandlinger	  med	  Dansk	  Magisterforening	  (DM)	  om	  støtte	  i	  
størrelsen	  15-‐30.000	  kr.	  til	  en	  studentermedhjælper	  hos	  DM,	  som	  skal	  hjælpe	  med	  nogle	  af	  de	  problemer	  vi	  
har	  kalender,	  medlemslister,	  labels.	  

Netop	  labels	  har	  i	  årets	  forløb	  været	  et	  problem,	  især	  har	  dette	  forsinket	  udsendelsen	  af	  DYP,	  men	  den	  er	  
nu	  udkommet.	  

Vi	  har	  her	  ved	  foreningsårets	  slutning	  måttet	  konstatere,	  at	  der	  er	  sket	  et	  stort	  fald	  i	  antallet	  af	  betalende	  
medlemmer.	  Det	  må	  være	  en	  hovedopgave	  for	  bestyrelsen	  næste	  år	  at	  søge	  at	  få	  repareret	  den	  skete	  
skade.	  

Jeg	  må	  i	  den	  forbindelse	  nævne,	  at	  prissættelsen	  af	  deltagergebyr	  for	  ikke-‐medlemmer	  ved	  årsmøderne	  har	  
vist	  sig	  kontroversiel.	  RUC	  har	  valgt	  at	  sætte	  prisen	  til	  50	  kr,	  hvor	  vi	  ellers	  har	  sat	  den	  til	  150	  kr	  for	  alm.	  
deltagere	  og	  50	  kr	  for	  studerende.	  Det	  svækker	  medlemsfordelen.	  Og	  gør	  det	  i	  øvrigt	  svært	  at	  få	  
omkostninger	  til	  kaffe	  og	  kage	  til	  at	  løbe	  rundt.	  Det	  er	  svært	  at	  se,	  hvordan	  Foreningen	  kan	  insistere	  på	  
hævd	  over	  for	  værtsinstitutionerne,	  men	  jeg	  vil	  alligevel	  bede	  kommende	  arrangører	  betænke	  dette	  
problem	  for	  foreningen	  -‐	  der	  jo	  er	  det	  fælles.	  

SDU	  er	  næst	  i	  turnusrækkefølgen	  mht	  at	  arrangere	  årsmødet	  2013.	  Der	  er	  indkommet	  en	  melding	  om	  at	  
CBS	  er	  villig	  til	  at	  arrangere	  årsmødet	  2014.	  Jeg	  vil	  meget	  gerne	  udtrykke	  glæde	  over	  CBS’	  villighed.	  Vi	  håber	  
også,	  at	  det	  styrkede	  filosofimiljø	  i	  Ålborg	  med	  deres	  helt	  nye	  uddannelser	  vil	  indtræde	  i	  rækken.	  Alt	  i	  alt	  vil	  
forøgelsen	  af	  denne	  kreds	  også	  være	  en	  aflastning	  af	  de	  øvrige	  institutioner.	  

Hvad	  angår	  internationale	  forhold	  deltager	  en	  del	  medlemmer	  af	  foreningen	  som	  reviewere	  for	  FISP-‐
verdenskongressen	  2013	  i	  Athen.	  Registrering	  tidligere	  end	  1.	  okt.	  2012,	  som	  også	  er	  deadline	  for	  
submission	  of	  papers,	  koster	  200	  EUR,	  hhv.	  for	  studerende	  50	  EUR.	  Senere	  stiger	  prisen	  til	  250	  EUR.	  

Efter	  kommentarer	  og	  diskussion	  konkluderedes:	  

Næste	  års	  møde	  bliver	  på	  SDU	  og	  i	  2014	  vil	  Institut	  for	  Ledelse,	  politik	  og	  filosofi,	  CBS	  afholde	  mødet	  for	  
første	  gang.	  Der	  vil	  blive	  taget	  kontakt	  til	  AAUs	  miljø	  for	  anvendt	  filosofi	  mhp.	  På	  at	  de	  også	  indgår	  i	  
årsmøde	  turnus.	  

Til	  førstkommende	  bestyrelsesmøde	  vil	  det	  blive	  diskuteret,	  om	  DFS	  skal	  holde	  speciel	  session	  i	  Athen.	  
Støtte	  til	  fattige	  filosofiske	  selskaber	  –	  fx	  arrangørerne	  af	  FISP	  verdenskongressen	  i	  Athen	  2013	  –	  er	  
besluttet	  af	  forblive	  ne	  privat	  sag.	  Støttebidrag	  modtages	  af	  Jørgen	  Huggler,	  der	  vil	  formidle	  dem	  videre.	  

Vi	  har	  dd.	  modtaget	  forslag	  til	  samarbejdsaftale	  fra	  DM	  modtaget,	  hvor	  der	  ikke	  tales	  om	  penge,	  men	  at	  
kunne	  bruge	  100	  timer	  og	  DMs	  infrastruktur	  til	  medlems	  administration,	  arrangementer	  etc.	  

6.	  Lars	  Binderup	  aflagde	  som	  kasserer	  regnskab.	  	  
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Der	  er	  i	  2011	  et	  underskud	  på	  over	  10.000,	  men	  sidste	  år	  var	  overskud	  på	  25.000.	  Det	  har	  at	  gøre	  med,	  at	  
uregelmæssigheden	  i	  udgivelsen	  af	  Danish	  Yearbook	  of	  Philosophy	  (DYP).	  Pt.	  skylder	  DFS	  to	  DYO	  til	  
medlemmerne,	  men	  DFS	  har	  penge	  i	  kassen.	  	  Problem	  er	  nedgang	  i	  medlemstal.	  Pt.	  41	  betalende	  
medlemmer	  ,	  sidste	  år	  90-‐100.	  	  Men:	  32	  er	  tilmeldt	  årsmødet	  som	  medlemmer	  og	  kan	  forventes	  at	  betale.	  
Grund	  bla.	  at	  DYP	  udsendte	  uden	  rykker	  og	  girokort.	  	  

Efter	  kommentarer	  og	  diskussion	  konkluderedes:	  

I	  fremtiden	  skal	  opkrævning	  og	  rykker	  ud	  pr.	  mail.	  Det	  skal	  undersøges,	  om	  vi	  kan	  få	  mulighed	  for	  
kortbetaling	  fx	  via	  universiteterne.	  DM	  kan	  ikke	  modtage	  betaling	  til	  DFS,	  men	  kan	  udsende	  rykkere	  til	  
restanter,	  fx	  efter	  årsmøde.	  Desuden	  skal	  girokort	  og	  rykkere	  også	  vedlægges	  ved	  udsendelse	  af	  DYP.	  	  El	  del	  
af	  arbejdet	  for	  studentermedhjælp	  på	  SDU	  overgår	  til	  DM.	  	  

Lars	  og	  fremlagde	  derefter	  budget.	  Budget	  meget	  vanskeligt,	  da	  medlemstal	  svinger	  mellem	  100	  og	  41.	  
Ambition	  er	  over	  100.	  Det	  anslås	  at	  der	  udgives	  en	  DYP	  i	  2012.	  Penge	  nok	  i	  kassen.	  Budget	  blev	  godkendt.	  

Deltagerlisten	  fra	  årsmødet	  2012	  skal	  bruges	  til	  at	  hverve	  medlemmer.	  	  

7.	  Formanden	  fremlagde	  forslag	  til	  institutioner,	  der	  kan	  indstille	  faste	  medlemmer	  i	  DFSs	  bestyrelse.	  Der	  
var	  ingen	  ændringer.	  	  Faste	  pladser	  har	  fortsat	  filosofimiljøerne	  fra	  KU,	  AU,	  SDU,	  AAU,	  RUC,	  (tidligere)	  DPU	  
og	  CBS,	  samt	  Filosofilærerforeningen.	  Navne	  på	  institutter	  mv.	  er	  under	  ændring	  på	  både	  SDU,	  AU	  og	  det	  
tidligere	  DPU;	  men	  ekstension/reference/betydning	  –	  dvs.	  miljøerne	  –	  er	  de	  samme.	  Forslaget	  blev	  
godkendt.	  

8.	  Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag	  til	  bestyrelsen.	  

9.	  Formanden	  fremlagde	  forslag	  til	  genvalg	  af	  bestyrelsen.	  	  Det	  blev	  dog	  besluttet,	  at	  studenter	  medlem	  
blev	  et	  nyvalg	  til	  Stig	  Skov	  Mortensen,	  pædagogisk	  filosofi,	  Institut	  for	  Uddannelse	  og	  Pædagogik	  (tidligere	  
DPU),	  AU.	  	  

10.	  Kontingentet	  fastholdes	  som	  350	  for	  ordinære	  medlemmer,	  175	  for	  studerende,	  arbejdsløse,	  
pensionister	  m.fl.	  

11.	  Som	  Revisorer	  genvalgtes	  Nicolai	  Nottelman	  	  og	  Jan	  Faye.	  

12.	  Evt.	  	  

Som	  redaktør	  for	  DYP	  redegjorde	  Finn	  Collin	  for	  den	  nuværende	  situation.	  Der	  mangler	  pt.	  udgivelse	  af	  to	  
numre,	  der	  mangler	  passende	  manuskripter,	  og	  der	  opfordres	  til	  at	  nævne	  det	  for	  kolleger.	  	  Der	  var	  også	  
opfordringer	  til	  udsendelse	  af	  call	  for	  papers,	  ligesom	  der	  blev	  udtrykt	  håb	  om,	  at	  DYPs	  status	  blev	  højnet,	  
så	  det	  blev	  en	  ære	  at	  bidrage.	  

Henrik	  Boensvang	  redegjorde	  for	  det	  nye	  on-‐line	  Tidskrift,	  som	  filosofistuderende	  fra	  hele	  landet	  på	  tværs	  
af	  institutioner,	  bortset	  fra	  AAU,	  har	  grundlagt.	  De	  studerende	  vil	  gerne	  have	  anerkendelse	  som	  B&U	  
afdeling	  i	  DFS,	  da	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  søge	  midler	  til	  design	  af	  hjemmeside,	  transport	  mellem	  
landsdele	  etc.	  	  En	  af	  idéerne	  er	  at	  vise,	  at	  der	  er	  et	  marked	  for	  akademisk	  arbejde,	  så	  Netto	  ikke	  er	  det	  
eneste.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  at	  få	  sendt	  egne	  ting	  gennem	  peer	  review.	  Der	  var	  afholdt	  en	  forkonference	  i	  
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Litteraturhaus	  i	  København,	  som	  var	  vel	  besøgt,	  også	  af	  ikke-‐filosofistuderende.	  	  Det	  er	  lykkedes	  at	  få	  KU,	  
AU	  og	  RUC	  til	  at	  støtte	  projektet.	  Der	  blev	  udtrykt	  ønske	  om	  økonomisk	  støtte	  fra	  DFS,	  men	  problemet	  er,	  
at	  DFS	  kun	  har	  få	  midler.	  	  Der	  opfordredes	  til,	  at	  medlemmer	  af	  DFS	  og	  især	  bestyrelsen	  hjalp	  til,	  at	  de	  
enkelte	  institutioner	  støttede	  projektet.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  de	  studerende	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  DFS	  og	  
årsmøderne.	  	  Det	  er	  således	  muligt	  både	  at	  tilmelde	  oplæg	  i	  de	  enkelte	  parallelsessioner,	  som	  mange	  
allerede	  har	  gjort,	  ligesom	  det	  er	  muligt	  at	  lave	  specielle	  parallelsessioner	  for	  studerende.	  	  	  

Generalforsamlingen	  afsluttedes	  lidt	  efter	  18.30.	  

	  

	  


