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Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab, 

den fjerde marts 2022 

Afholdt den 4. marts 2022 kl. 17.15 via i Richard Mortensen Stuen, studenterhuset, 

Aarhus Universitet. 

Den ordinære generalforsamling afholdtes i forbindelse med det 23. årsmøde. 

Dagsordenen var udformet i henhold til selskabets vedtægter. 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Carsten Fogh Nielsen, der udpeges og vælges. 

 

2. Valg af referent. 

Mia Skjold Tvede Henriksen bliver foreslået af bestyrelsen og vælges. 

 

3. Godkendelse af dagsorden.  

Dirigenten noterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, idet det skete med 

nyhedsbrev i december 2021. 

Dagsordenen godkendes herefter uden tilføjelser. 

 

4. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling.   

Referatet har været tilgængeligt siden sidste forår på DFS hjemmeside og godkendes uden 

kommentarer. 

 

5. Beretning v. Selskabets forperson. 

Forperson Asger Sørensen gennemgår bestyrelsens og Selskabets aktiviteter i det 

forgangne år. 

Se bilag 1: Beretning fra Selskabets forperson, 2021-22. 

 

Jacob Dahl Rendtorff supplerer angående verdenskongressen, at man kan henvende sig til 

ham, hvis man er interesseret i at arrangere workshop/session i Rom 2024 eller bidrage til 

planlægningsprocessen for København 2028 eller høre nærmere. 

 

Nikolaj Nottelmann supplerer vedr. foredrag i DM, at han har haft svært ved at finde 

oplægsholdere, så man skal endelig henvende sig til ham, hvis man er interesseret i at 

holde oplæg. 

 

6. Repræsentantskabets beretning v. forpersonen. 

Forperson Esther Oluffa Pedersen gennemgår beretningen fra repræsentantskabet. 

Se bilag 2: Beretning fra repræsentantskabets forperson, 2021-22. 
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7. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 

[Se vedhæftede regnskab] 

Kasserer, Louise Jensen, meddeler, at der har været indtægter fra kontingentindbetalinger 

(i de forskellige kategorier: studerende, pensionister, arbejdsløse, arbejdstagere, ordinære 

medlemmer med eller uden betalingsserviceaftale) der tilsammen giver 38.100 kr. samt en 

indtægt fra DM på 20.000. kr. I alt giver dette indtægter på 58.100 kr. i 2021. 

 

Foreningens udgifter angår bl.a. FISP, DK-hostmaster, transport til bestyrelsesmøder og 

selskabsdriften (Nets, DanID), hjemmeside, PBS, kortgebyr, refusioner af forkerte 

indbetalinger, kondolence mv., som i alt giver udgifter på -28.963.73 kr. 

Dermed bliver det samlede resultat på 29.136.73 kr.  

Der har været flere kontingentindtægter end forventet, mens udgifterne til DYP ikke har 

været så omfangsrige som budgetteret med, fordi årgang 54, 2021 mangler at blive 

udsendt. Dette forklarer, at resultatet er højere end forventet. 

 

Regnskabet godkendes uden spørgsmål eller kommentarer. 

 

Referenten er efter mødet blevet oplyst om, at regnskabet ikke var revisorgodkendt ved 

generalforsamlingens afholdelse, men at denne godkendelsesproces er pågået just efter årsmødet. 

Således er regnskabet efterfølgende blevet godkendt med to påtegnelser fra revisorerne (vedlagt). 

 

8. Repræsentantskabet fremlægger til generalforsamlingens beslutning sit forslag til, 

hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til 

repræsentantskabet, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne. 

 

Repræsentantskabet, ved forperson Esther Oluffa Pedersen, foreslår, at de allerede 

repræsenterede filosofiske forskningsgrupper, –afdelinger og -fag ved KU, RUC, SDU, 

AAU, CBS, og for AU IKS og DPU, censorkorpset for filosofi, Filosofilærerforeningen for 

Gymnasiet og HF, Filosofiske anmeldelser, Danish Yearbook of Philosophy, TIDskrift, Dynamis 

samt Netværk for Kvinder og nonbinære i Filosofi fortsætter om udpegningsberettigede. 

 

Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 

 

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

Ingen indkomne forslag. 

 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Der er indkommet et enkelt listeforslag, som er fremlagt for repræsentantskabet i efteråret 

og via nyhedsbrevet til selskabets medlemmer før jul.  
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Valghandlingen bortfalder, da der kun er indkommet denne ene liste. Bestyrelsen for det 

kommende år er derfor: 

 

Asger Sørensen, Nikolaj Nottelmann, Andreas Beck Holm, Andreas Beyer Gregersen, 

Søren Riis. 

 

11. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.  

Valgte medlemmer skal vælges på generalforsamlingen, de udpegede kan udpeges 

efterfølgende. Der er 14 udpegningsberettigede instanser og if. vedtægterne kan der 

således vælges maks. 14 repræsentanter på generalforsamlingen, enten med eller uden 

institutionstilknytning. 

 

Forperson Asger Sørensen, tilføjer, at det er hensigtsmæssigt, at der til 

generalforsamlingen findes en valgt person (frem for udpegede), idet man efterfølgende 

kan udpege, men ikke efterfølgende vælge medlemmer til repræsentantskabet.  

 

Til repræsentantskabet opstiller og vælges følgende: 

 

AAU: Henrik Jøker (udp) 

AU-DPU: Merete Wiberg (udp) /Oliver Kaufmann (valgt) 

SDU: Lasse Nielsen (udp) /  

AU: Asbjørn Steglitz-Petersen (udp) /  

KU: Klemens Kappel (udp) 

CBS: Morten Thaning (udp) / Øjvind Larsen (valgt) 

RUC: Esther Oluffa Pedersen (udp) /Sune Lægaard (valgt) 

Dynamis: Anders Hee (udp) / Anna Cornelia Ploug (valgt) 

Filosofilærerforeningen: Karian Holm Bolvig (udp) / Lisbeth Jørgensen (valgt) 

TIDskrift: Asger August Olsen (udp) / Gustav Løhde Frölich (valgt) 

Censorkorpset: Søren Harnow Klausen (udp)   

Netværk for Kvinder og Nonbinærer i Filosofi: Anne-Sophie Sørup Nielsen (udp) / 

Caroline Sørensen (valgt) 

Danish Yearbook of Philosophy: Mogens Chrom Jacobsen (udp) 

Filosofiske anmeldelser: Erik Bendtsen (udp) 
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Valgt uden institutionstilknytning: 

Carsten Fogh Nielsen 

Jacob Dahl Rendtorff 

Peter Storm 

 

12. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastsat til samme niveau som det gældende, dvs.: 400 kr. 

(ordinært) og 200 kr. (studerende, ledige, pensionister). Tilmelding til Betalingsservice 

giver rabat, hhv. 50 og 25 kr. 

 

13. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.  

[Se vedhæftede budget] 

Andreas Beyer Gregersen gennemgår budgettet, da den nuværende kasserer Louise 

Jensen agter at træde tilbage, og ikke har mulighed for at forestå denne del af opgaven. 

 

Der forventes en fremgang i kontingentindbetalinger, ligesom det forventes at der fortsat 

ydes støtte fra DM. Stigningen i indtægter skyldes dels, at selskabet er overgået til at holde 

årsmøder, hvor man skal være medlem for at deltage, dels at udgifterne til Danish Yearbook 

of Philosophy efter den nye kontrakt forbliver uændrede uanset antal medlem. Dette 

medfører, tilføjer forperson Asger Sørensen, at kontingentsatserne ikke forventes at stige 

de næste mange år. 

 

Der forventes normale udgifter til bl.a. FISP, bankgebyrer, hjemmeside m.m., der angår 

drift af Selskabet samt årsmødeafholdelse. 

 

Budgettet godkendes uden kommentarer. 

 

14. Valg af to revisorer for det indeværende år.  

Anne-Marie Eggert Olsen og Mia Skjold Tvede Henriksen vælges uden modkandidater. 

 

15. Evt.  

Dirigenten forundres over, at der ikke er nogen filosoffer der ønsker at sige noget under 

”evt.”, og konkluderer, at det således må være mere end tid til middag,  

 

Han takker herefter for god ro og orden, og Asger Sørensen takker dirigent og referent for 

indsatsen.  
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Bilag 1: Beretning fra Selskabets forperson, Asger Sørensen 

20. februar 2022 

 

0. Beretning fra forpersonen for DFS’ bestyrelse, 2021-22 

a. For første gang deles beretningen efter de nye vedtægter op i to, nemlig en beretning fra 

bestyrelsens forperson og en fra repræsentantskabets forperson. Først beretning fra 

bestyrelsen. 

b. DFS fik i 2020 nye vedtægter og dermed ny struktur. DFS styres nu af en lille bestyrelse og 

et sideordnet repræsentantskab, som begge vælges på generalforsamlingen. Hensigten 

med denne struktur er at sikre en lille handledygtig bestyrelse og bevare en bred 

forankring i filosofimiljøerne. 

De traditionelle to årlige bestyrelsesmøder i foråret og efteråret er nu blevet til to fælles 

møder for de to nævnte organer, dvs. den lille bestyrelse og det store repræsentantskab, 

der blev afholdt hhv. den 22/4 og den 16/11. Derudover har den lille bestyrelse i 2021 

afholdt to møder, hhv. den 25/3 og den 7/9. Referater fra alle møder er på DFS’ 

hjemmeside. 

 

I stedet for at mødes IRL i Odense på SDU, så har vi fortsat med Zoom. Det giver mindre 

transporttid og større fremmøde. Ved seneste fællesmøde var vi dog tre samlet på et 

kontor på KU, og for at vedligeholde sammenhængskraften håber vi, det kan blive en 

fremtidig model, dvs. Zoom kombineret med lokale samlinger på de stedlige universiteter. 

   

Bestyrelsen 2021-22 præsenterede sig som liste til genvalg i 2020 på efterårets fællesmøde 

og i nyhedsmail. Listen blev valgt uden valghandling på selskabets ordinære 

generalforsamling 5/3-21. Konstitution pr. 25/3-21. 

 

Formand Asger Sørensen 

Næstformand Nikolaj Nottelmann 

Kasserer Louise Jensen 

Sekretær Andreas Beck Holm 

Medlem Søren Riis 

 

Bestyrelsen har alt for stor mandlig overvægt, og den nye liste, der opstiller til valg d.d., 

består udelukkende af mænd. Til gengæld har repræsentantskabet i 2021-22 været styret af 

to kvinder. 

 

Beretningen i øvrigt har jeg delt op i forskellige punkter: 

 

1. Sager & initiativer 
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b. Filosofikum. Der ligger to rapporter fra Søren Pinds ministertid i 2018, hvor en udvalg 

opfordrer til et mere filosofisk filosofikum, og hvor en embedsmandsundersøgelse 

bekræfter, at det nuværende Fagets Videnskabsteori kun i få tilfælde lever op til de 

oprindelige intentioner mht. filosofisk indhold. I repræsentantskabet har der ikke været 

tro på at forfølge projektet yderligere, men efterfølgende har Lennart Nørreklit meldt sig 

som ankerperson.  

c. Verdenskongres. FISP’s 25. verdensfilosofikongres afholdes i Rom i 2024, hvor DFS kan 

oprette egne sessioner. Filosofisk Forum vil sammen med DFS og Roskilde Universitet 

tilbyde København som sæde for den 26. kongres i 2028. Jacob Rendtorff er ankerperson. 

Kursskifte blev besluttet, bl.a. fordi FISP ikke udviste særlig interesse for en kongres i 

Aarhus med AU som værter.  

d. Fyraftensarrangementer. I samarbejde med Dansk Magisterforening (DM) og i DM regi 

har DFS igen i 2021 arrangeret en foredragsrække, og det fortsætter i 2022. Nikolaj er 

tovholder på dette.  

e. Årsmøde med medlemskab. Efter beslutning i 2020 implicerer deltagelse i DFS’ årsmøde 

nu medlemskab af DFS, og mødet i år på AU er første gang, hvor gennemføres. Det 

aflaster DFS’ administration, forenkler økonomien i forhold til årsmødets værter og 

styrker selskabet.  

f. Kontingentforhøjelse vedtaget på efteråret fællesmøde i 2020 aflyst 2021 pga. ny 

årsmødemodel og ny kontrakt med Brill.  

 

Internt i selskabet – med den ny struktur 

2. Bestyrelsen: 

a. Som kasserer fik Louise i 2020 ryddet op i mange sager tilbage til 2017, og DFS skylder 

hende stor tak for indsatsen. Desværre har hun ikke haft kræfter til i 2021 at vedligeholde 

sit gode arbejde, og hun genopstiller derfor ikke til bestyrelsen. Som forperson har jeg 

adgang til bank, men ikke til Betalingsservice, der har de fleste af vores oplysninger om 

indbetalere. Vi har derfor d.d. ikke viden om, hvem vores medlemmer er, men Louise 

arbejder på at opdatere sagerne mhp. overdragelse til den kommende kasserer Andreas 

Beyer Gregersen og har lovet at bistå i øvrigt.  

b. På formandsposten påtænker vi ny person i 2024, nemlig Nikolaj Nottelmann.  

3. Samarbejde DM og DFS går i forskellige udgaver tilbage til 2011.  

a. De seneste år har DFS tilbudt medlemmer af DM halv pris på medlemskab af DFS det 

første år. Til gengæld modtager DFS en støtte fra DM på kr. 20.000 årligt til brug for 

studentermedhjælp til understøttelse af selskabets drift, dvs. kasse, 

medlemsadministration, bogliste, Filosofiske Anmeldelser, kalender og nyhedsbrev. 

Medhjælp er William Frost, der blev ansat i 2020. 

b. Nyt fra og med 2020 er de ovennævnte foredrag i DM regi.  
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DFS’ løbende aktiviteter: 

4. Nyhedsbrevet og kalender udsendes 6 gange årligt til 1000 + modtagere med Jacob 

Spangenberg som redaktør, udsendt af William og med sekretær Andreas som 

bestyrelsesansvarlig.  

5. Den nationale filosofikalender bestyres også af Jacob med bistand fra William. 

6. Danish Yearbook of Philosophy (DYP) ejes siden 2016 af DFS og udgives i samarbejde med 

Brill. 

a. I 2021 indgik DFS ny kontrakt med Brill vedr. DYP for 2022-26, som forinden blev drøftet i 

bestyrelse og repræsentantskab. DFS betaler Brill nu en fast pris for udgivelse af DYP 

uanset antal medlemmer, der får fuld web-adgang til DYP tilbage til 1964 og kan tilkøbe 

papirudgave til ½ pris. 

7. Årsmødet – det vigtigste! 

a. CBS er værter for årsmødet i 2024, og det er mig en særlig glæde som tidligere lektor på 

CBS.  

b. Det filosofiske censorkorps afholder fortsat sit årsmøde i forlængelse af DFS’ årsmøde. 

c. I år, tak til vedholdenhed hos vore kollegaer på Filosofi og idéhistorie AU, og for straks at 

udnytte muligheden for at mødes IRL, da den kom. Tak til Jacob Busch og Asbjørn 

Steglich-Petersen, der med rollen som afdelingsleder har været ankerpersoner, tak den 

øvrige arrangementskomite Morten Dige, Katrine Krause-jensen, Kristoffer Balslev 

Willert, Mads J. Hansen og Andreas Beck. Tak til jer alle for den store indsats og for det 

vellykkede arrangement.  

d. Næste år mødes vi først i marts som vanligt i København & omegn, , enten på KU, DPU 

eller RUC. 

PBV. Asger Sørensen 
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Bilag 2: Beretning fra repræsentantskabets forperson, Esther Oluffa 

Pedersen 
Beretning – Repræsentantskabet for Dansk Filosofisk Selskab 

Repræsentantskabet har sammen med bestyrelsen afholdt to møder henholdsvis 24.4.21 og 

16.11.21 begge over zoom. Ved sidste møde blev det i forhold til formatet besluttet, at vi 

vil holde fast i zoom i kombination med lokale mødesteder. Man kan dermed vælge at 

deltage udelukkende gennem zoom eller mødes med repræsentanter i København, 

Odense, Århus eller Ålborg, der så forbindes med alle øvrige via zoom. Dette skulle gerne 

skabe fleksibilitet og fællesskab på en og samme gang. 

Begge repræsentantskabsmøder er blevet påbegyndt med en kort runde, hvor de 

forskellige repræsenterede institutioner/organisationer har kunnet meddele nyt. Det er 

desuden blevet besluttet at efterårets repræsentantskabsmøde skal være et arbejdsmøde, 

hvor vi kan drøfte og udvikle ideer – i 21 blev det til to punkter, dels en diskussion om 

hjemmesiden, dels en diskussion om outreach hhv. Netværk for filosofiens fremme. 

Ved første repræsentantskabsmøde i april 21 blev det besluttet at DYP skal overgå til 

udelukkende at være elektronisk.  

På begge repræsentantskabsmøder har vi diskuteret en ny hjemmeside til DFS – på mødet 

i november blev det foreslået, at den nuværende hjemmeside beholdes og suppleres af en 

dynamisk og udadvendt ”coverhjemmeside”. Dette arbejde skal stadig udføres og vi bør 

både i repræsentantskabet og i bestyrelsen overveje hvordan og ikke mindst hvem, der 

skal gøre arbejdet. 

På det andet repræsentantskabsmøde blev det desuden diskuteret, om der er behov for at 

ændre på måden vi holder årsmøder på, således at ansvaret går fra universitetet til 

foreningen. 

Fra repræsentantskabet: 

DFS har siden 2013 udgivet med Erik Bendtsen & Louise Jensen som redaktører og 

ansvarlige for udgivelserne. I 2021 har Filosofiske anmeldelser kun udgivet en serie 

anmeldelser. Derfor vil Filosofiske anmeldekser meget gerne have tilføjet nye kræfter til 

redaktionsholdet. 

Filosofiske anmeldelser søger derfor en ny medarbejder til at understøtte arbejdet med at: 

 modtage anmeldelser fra vore nogenlunde faste anmelderkorps og videresende 

disse til mig til anerkendelse og korrekturlæsning 
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 lægge meddelelser op på hjemmesiden om hvilke bøger, vi har modtaget til 

anmeldelse. Lagre disse og sende dem til anmelderne, når nogen udbeder sig en 

bestemt bog til anmeldelse.  

 skrive til forlagene og udbede sig anmeldereksemplarer sendt til en given 

anmelder, der er interesseret i at anmelde en bog, vi ikke har modtaget. 

 hjælpe med at uploade de korrekturlæste anmeldelser i serie ca. fire gange om året. 

 

FSIP har holdt en konference 11.-12. december 2021 på henholdsvis DPU og RUC. 

Filosofilærerforeningen meddeler, at tilgangen til filosofihold på C niveau i gymnasiet er 

stigende eller i det mindste stabil. Når det gælder valgfri filosofi på HF og på B niveau er 

deltagerantallet faldende. 

Ph.d.-foreningen Dynamis har afholdt to ’doktortræf’ (online), hvor færdige ph.d.’er i 

filosofiske fag har præsenteret deres forskning og reflekteret over skriveproces såvel som 

eksistentielle kvaler i forbindelse med afhandlingsarbejdet. Udover at det er af stor gavn 

for os nuværende ph.d.-studerende at få del i disse erfaringer, giver det lejlighed til at de 

nyudklækkede forskere kan præsentere deres projekter. Vi har indtil videre haft besøg af 

Cæcilie Varslev-Pedersen (New School), Joachim Wiewiura (KU), Martin Hauberg-Lund 

(SDU), Marie Louise Krogh (Kingston) og Erik Sporon Fiedler (KU). 

 

På repræsentantskabets vegne, 

Esther Oluffa Pedersen 



REGNSKAB 2021 Antal Kategori Sum I alt (kr)

Indtægter

Kontingent (konto 16868248) 38100

36 175 6300

7 200 1400

80 350 28000

6 400 2400

DM - løn til studentermedhjælp (konto 16868248) 20000

Indtægter i alt 58100

Udgifter

Kontigent Fisp (konto 16868248) -1.539,82

-1.539,82

DK Hostmaster A/S -158,75

-158,75

Betalingsservice (konto 16868248) -1363,16

-43,01

-57,22

-26,35

-1236,58

Honorar studentermedhjælp -25480,00

-18200,00

-7280,00

Medlemsudmeldelse/indbetaling af forkerte beløb (konto 16868248) -50,00

-50,00

Gebyrer - Danske Bank (Konto 12085176) -372

Konto 12085176 4 -93 -372

Udgifter i alt -28963,73

Resultat af årsregnskabet 29136,27

Indestående på konti pr. 31/12 2021 197490,4

Konto 16868248 1 174600,8

Konto 12085176 1 16959,9 16587,9

Konto 12728859 1 6301,71 6301,71

Indestående på konti pr. 31/12 2020 168354,13

Konto 16868248 1 145092,52 145092,5

Konto 12085176 1 16959,9 16959,9



Konto 12728859 1 6301,71 6301,71

Ændring 29136,27

Difference 0



Revision af regnskab for Dansk Filosofisk Selskab 2021 
 

Revisionen er foregået efter generalforsamlingen 2022 og regnskabsaflæggelsen. Således har 
regnskabet ikke været godkendt af revisorerne i forbindelse med generalforsamlingen. Dette 
skyldes at regnskabet ikke fyldestgørende forelå til revision førend dagen før generalforsamlingen. 

Revisorerne forslår at foreningen laver en fast struktur for revisionen, således at regnskabet er 
revisorerne i hænde i god nok tid til både revisionsarbejdet og opklaring af eventuelle spørgsmål fra 
revisorerne til kassereren.  
 

Den største udgiftspost for foreningen er studentermedhjælper (25.448 kr.). Ud over 
posteringsinformation om to kontooverførsler er der ingen dokumentation for udgiften. 

Revisorerne forslår, at foreningen fremover tilvejebringer dokumentation for udgiften i form af 
f.eks. en ansættelseskontrakt med timetal/arbejdsbyrde/-beskrivelse eller lignende.  

 

Med de to påtegnelser ovenfor godkender revisorerne regnskabet. 

 

7. marts 2022 

 

 

 

                       

Jes Lynning Harfeld   Jacob Lautrup Kristensen 

harfeld@ikl.aau.dk   jblk@ikl.aau.dk 
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Indtægter 

Kontingent 52200

48 175 8400

20 200 4000

92 350 32200

19 400 7600

Dansk 

Magisterfor

ening – løn 

til 

studenterm

edhjælper 

20000

Indtægter i 

alt: 
72200

Udgifter 

Honorar 

studenterm

edhjælper 

-19000

Kontingent 

FISP 
-1540

Gebyrer – 

Danske Bank 
-371

Hjemmeside 

– 

Hostmaster 

A/S 

-160

DYP -6700

Dansk 

Filosofisk 

Selskabs 

Årsmøde 

2022

-9000

Udgifter i 

alt: 
-36771

Forslag til 

budget - 

2022

Antal Kategori Sum I alt (kr)



Budgetteret 

resultat 
35429
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