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DFS generalforsamling den 7. marts 2014 

 

Dagsorden jævnfør DFS' vedtægter:  

  

1. Valg af dirigent.  

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Godkendelse af referat 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.  

 

 

Generalforsamlingen startede kl. 18:05  

 

1. Valg af dirigent.  

Asger Sørensen foreslog, at Thomas Schwarz Wentzer skulle være dirigent for 

generalforsamlingen, hvilket han accepterede. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling.  

Jørgen Huggler opsummerede kort indholdet i referatet fra generalforsamlingen i 2013. Asger 

Sørensen henviste endvidere til, at der i indkaldelsen til generalforsamlingen var et link til referatet 

fra 2013 generalforsamling. Referatet blev godkendt.  

 

4. Valg af referent.  

Louise Jensen blev valgt til referent.  

 

5. Formandens beretning.  

Som DFS' formand læste Jørgen Huggler sin beretning om det forgangne år i DFS op.  

 

Fokuspunkterne i beretningen var: 

- Samarbejdet med Dansk Magisterforening 

- Medlemskartotek  

- Liste over udgivelser af filosofiske bøger på dansk og anmeldelser af disse. 

- Nyhedsbrev 

- DYP  
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Derudover understregede Jørgen Huggler, at han er meget tilfreds med processen omkring DYP og 

konkluderede, at DFS i dag står med et stærkere og bedre DYP. Han takkede alle for deres indsats 

og fremhævede i denne forbindelse særligt Finn Collin.  

 

Da der efter formandens beretning var åbent for kommentarer, bad Asger Sørensen om ordet. Han 

takkede DM og Louise Jensen for hendes indsats. Han sagde, at 2013 har været et stort år for DFS, 

da mange opgaver/ planer er blevet realiseret. Samtidig er der også opgaver, der skal arbejdes på i 

det kommende år. Dette drejer sig om, at der er nogle forlag, som DFS endnu ikke har et 

samarbejde med vedrørende bogliste og anmeldereksemplarer. Der skal arbejdes på at få disse 

forlag med i samarbejdet nu, da forlagene nu kan se, hvordan det fungerer.  En anden forestående 

opgave er at flytte DFS hjemmeside fra Syddansk Universitets server til egen server. Det første 

skridt, for at denne opgave kan løses, er taget, og Louise Jensen vil i den kommende tid flytte 

indholdet fra den eksisterende hjemmeside til den nye hjemmeside. At DFS får egen hjemmeside 

kommer til at betyde, at når selskabet i fremtiden afholder årsmøder, skal programplanlægningen 

ikke hvert år ”opfindes” af værtsuniversitet.  

 

Der var ikke yderligere kommentarer og uddybninger til formandens beretning.  

 

6. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse.  

Lars Binderup indledte med, at der i regnskabsåret 2012 var 47 medlemmer, og han betegnede dette 

som et lavpunkt. I 2013 var der 73 medlemmer. Lars Binderup mente, at stigningen i medlemstallet 

skyldes, at de medlemmer, der i forbindelse med årsmødet angav at være medlemmer uden reelt set 

at være det, er blevet rykket for kontingentbetaling. Endvidere tilskrev han også det stigende 

medlemsantal, at DFS er begyndt at udsende nyhedsbrev. 

Lars Binderup forklarede, at selskabets udgifter primært kan tilskrives, at der i forbindelse med 

udsendelsen af DYP skal betales porto.  

   

I fremlæggelsen af budgettet for 2014 sagde Lars Binderup, at der, som følge af indhentningen af de 

forsinkede DYP, muligvis kan komme portoregninger på op til tre DYP udsendelser i år. I budgettet 

er der dog kun kalkuleret med én udsendelse, så det er, som det plejer. På indtægtssiden fortalte 

Lars Bindeup, at han har budgetteret med 85 medlemmer i 2014.  

 

Stig Skov Mortensen konstaterede, at udgifterne der er forbundet med udsendelse af DYP også må 

afhænge af antallet af DYP, der skal posteres i forbindelse med den enkelte udsendelse. Lars 

Binderup svarede, at antallet af DYP pr. udsendelse veksler.  

 

Kurt Dauer Keller foreslog, at Jørgen Huggler på årsmødet måske kunne sige noget om, hvorfor 

man bør blive medlem af DFS. Endvidere spurgte han, hvor sent man kan melde sig ind i DFS og 

samtidig være berettiget til at få rabat på årsmødet. Han opfordrede samtidig til, at dette bliver 

præciseret inden næste årsmøde.  

 

Lars Binderup pointerede, at det er en nødvendighed at have forskudt regnskabsår og foreningsår.  

 

Kurt Dauer Keller mente, at det kunne være en god ide, at man skriver en konkret dato for, hvornår 

kontingentet skal være betalt for at kunne deltage som medlem i årsmødet.   

Lars Binderup sagde, at det, der er bindende, er, om årsmødedeltageren er medlem eller ej, når 

vedkommende tilmelder sig årsmødet. Han erklærede sig enig i, at det måske bør præciseres næste 

år.   
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Asger Sørensen sagde, at han også synes, at det er forvirrende, at foreningsåret og regnskabsåret er 

forskudt og erklærede sig som tilhænger af, at regnskabsåret og foreningsåret følges ad. Han havde 

endvidere håbet, at Lars Binderup i sin fremlæggelse havde nævnt betalingsservice, da han synes, at 

det er en debat, der skal tages op. 

Lars Binderup svarede, at betalingsservice vil hjælpe på problemet omkring kontingentbetalingerne. 

Samtidig fortalte han, at Louise Jensen sender mails ud, der bekræfter, at medlemmets 

kontingentindbetaling er gået ind. Alternativt skal medlemmet selv tjekke sine bankoverførsler.  

Thomas Schwarz Wentzer forslog, at spørgsmålet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, og i 

tilfælde af, at vedtægterne skal ændres, vil dette kunne ske på næste generalforsamling.  

 

Jørgen Huggler tilføjede, at det er blevet lettere at betale nu på grund af netbank.  

 

Kurt Dauer Keller sagde, at man som årsmødearrangør ikke har den store interesse i at skaffe 

medlemmer til DFS, som følge af den måde finansieringen foregår på. Han forklarede, at han over 

for sine kollegaer ikke kunne redegøre for, hvorfor DFS medlemmerne skulle serviceres, da de jo 

deltager gratis og dermed ikke betaler noget til årsmødearrangøren. Samtidig sagde han også, at han 

selv nu godt kan se, at det er sådan, klaveret spiller.  

Stig Skov Mortensen indskød, at hvis der kommer flere medlemmer, så bliver medlemsindtægten 

højere.   

Lars Binderup specificerede, at hvis der kommer en større andel studerende, vil indtægten ikke 

stige. Indtægten fra kontingenter bliver brugt på udsendelse af DYP, og som det er nu, løber det 

rundt. Lars Binderup sagde endvidere, at han synes, at det er naturligt, at institutterne støtter 

årsmøderne. 

Asger Sørensen sagde, at han godt kan se Kurt Dauer Kellers pointe og mente, at man fra DFS side 

kan hjælpe ved at lave en officiel skrivelse, som arrangøren kan give til instituttet.  

 

Det blev påpeget, at der er tale om to kampagner: Én for at skaffe deltagere i årsmødet og én for at 

hverve medlemmer. Man kan ikke forvente, at årsmødearrangøren arbejder på at årsmødedeltagerne 

skal blive medlemmer af DFS, da det er det samme som at arbejde på at afholdelsen af årsmødet 

giver underskud. 

Peter Storm Henningsen foreslog, at der bliver afregnet pr. deltager. 

Jørgen Huggler mente heller ikke, at det er solidt, sådan som det fungerer nu.  

Lars Binderup og Carsten Fogh Nielsen konstaterede, at der skal fastsættes en dato for tilmelding og 

betaling til årsmødet. På denne dato skal man også have betalt kontingent, hvis man i forbindelse 

med årsmødetilmeldingen registrerer sig som medlem.     

 

Thomas Schwarz Wentzer lukkede punkt 6. 

 

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.  

 

Jørgen Huggler kunne berette, at der ikke er sket nogen ændringer. Han nævnte kort, at de 

institutioner, det drejer sig om, er AU, RUC, SDU, CBS, AAU, KU, gymnasieskolen og DPU.  

 

8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
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9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

De bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, skal vælges hvert år. Jørgen Huggler 

opremsede de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til bestyrelsen. Det drejer sig om: Finn Collin 

(KU), Thomas Schwarz Wentzer (AU), Lars Binderup (SDU), Stig Andur Pedersen (RUC), Peter 

Storm-Henningsen og Jørgen Huggler (DPU). Han fortalte, at Finn Collin havde meddelt, at han er 

villige til genvalg.  

Thomas Schwarz Wentzer spurgte, om der var nogen, der ikke ønskede genvalg. Dette var ikke 

tilfældet. Efterfølgende spurgte han forsamlingen, om der var nogen nye repræsentanter, der 

ønskede at stille op til bestyrelsen. Da dette heller ikke var tilfældet konstaterede Thomas Schwarz 

Wentzer, at alle de nuværende repræsentanter er genvalgt i bestyrelsen.  

 

10. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

Thomas Schwarz Wentzer spurgte Lars Binderup, om han havde et forslag til kontingentsatserne for 

2014.  

Lars Bindeup foreslog, at fortsætte med de samme kontingentsatser som i 2013. Han begrundede sit 

svar med, at regnskabet løber rundt, og sådan som kontingentsatsen er nu, er det svært at motivere 

til at betale kontingentet,  så derfor skal det ikke være højere.   

 

11. Valg af to revisorer for det indeværende år.  

Lars Binderup fortalte, at han har fået tilsagn fra Nikolaj Nottelmann om, at han gerne vil være 

revisor igen i 2014, men at han ikke har fået nogen tilbagemelding fra Jan Faye. Det var 

generalforsamlingens holdning, at der ikke kunne vælges en revisor, som ikke på forhånd har givet 

tilsagn om, at han vil være dette. Derfor blev det forsøgt at finde en revisor blandt de fremmødte, 

der ikke var medlemmer af DFS' bestyrelse. Erik Bendtsen ville gerne påtage sig denne opgave, og 

blev på denne baggrund valgt til revisorer. De to revisorer af regnskabet for 2014 bliver derfor 

Nikolaj Nottelmann og Erik Bendtsen. 

 

12. Evt. 

Stig Skov Mortensen syntes, at man skulle takke Aalborg for et fint arrangement med et flot 

deltagerantal den geografiske placering taget i betragtning.  

 

Søren Riis påpegede, at der i Aalborg har manglet på respons på Tidskrift oplæg, og at det blev 

nødvendigt at aflyse Tidskrift-sessionen. Han appellerede til, at der på årsmødet i Aarhus vil være 

mere hjælp/opbakning til gennemførsel af en Tidskrift-session 

Stig Skov Mortensen mente, at et af problemerne med Tidskrift-sessionen i Aalborg havde været, at 

Tidskrift først sidste år kom op at køre i Aalborg.  

 

Stig Skov Mortensen fortalte, at Tidskrift i har hjulpet med at arrangere fælleskørsel og overnatning 

i forbindelse med årsmødet i Aalborg       

  

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 18:55 

 


