
                                                                                                                   

 

REFERAT AF  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
DEN 27.  FEBRUAR  2009 

 
 
1) Mødet åbnedes af formanden, Finn Collin, klokken 18:17. Asger Sørensen valgtes til dirigent. 
2) Dagsorden, som Asger Sørensen læste op, var identisk med den i vedtægterne anførte standarddagsorden og 

godkendtes. 
3) Referatet af forrige generalforsamling i 2008 godkendtes, dog med følgende rettelse: I punkt 5)a ii blev ”Det koster 

100 schweizerfranc/år for DFS at være medlem i FISP” rettet til ”Det koster 200 schweizerfranc/år for DFS at være 
medlem i FISP.” 

4) Cynthia M. Grund valgtes til referent. 
5) Formandens beretning: 

a)  Finn Collin 
i) Den 1. april holdtes et bestyrelsesmøde i Odense, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Bestyrelsen har 

følgende medlemmer:  
(01) Valgt på generalforsamlingen: 

 Finn Collin (KU) 
 Hans Fink (AU) 
 Cynthia M. Grund (SDU) 
 Mette Smølz Skau (SDU)  
 Stig Andur Pedersen (RUC) 

(02) Institutionsudpegede: 
 Jan Riis Flor (KU) 
 Morten Haugaard Jeppesen (AU) 
 Lars Binderup (SDU) 
 Søren Riis (RUC) 
 Øyvind Larsen (CBS) 
 Jørgen Huggler (DPU/AU) 
 Uffe Steen Pedersen (Gymnasier og HF) 
 Mogens Pahuus (AAU) (senere afløst af Patrik Telléus CMG) 

(03) Bestyrelsens ”forretningsudvalg”: 
 Formand: Finn Collin 
 Næstformand: Hans Fink 
 Sekretær: Cynthia M. Grund 
 Kasserer: Lars Binderup 

ii) Vi har benyttet os af FISP (Fédération internationale de sociétés de philosophie)-medlemskab til at være i 
Seoul ved det store femårsmøde. Finn Collin var med på en forskningsbevilling. Om fem år [2013] 
gentages det store møde i Aten. Et svar kom i juli, at DFS var blevet optaget. Det faglige niveau i Seoul var 
af blandet kvalitet, men de sociale og kulturelle forhold var gode. Jakob Rendtorff blev indvalgt som 
medlem i FISPs Comité Directeur. 

iii) Danish Yearbook of Philosophy (DYP): En gang i 2009 er det nødvendigt med en rigtig editioral board  og 
anonyme referees. 

b) Hvervekampagnen for nye medlemmer: DFS har skiftet fokus fra studerende som målgruppe til kollegaer i 
stedet for. Der vil blive gjort bestræbelser på at lægge hvervekampagnen sammen med årsmøder. En betingelse 
for FISP-medlemskab er 100 medlemmer – og vi allerede er meget generøse over for vores restanter. 

c) Da ordet var frit umiddelbart efter formandsberetningen, blev det åbnet for diskussion. 
i) Øyvind Larsen nævnte, at Dansk Sociolog Forening gjorde det til en betingelse, at man betaler via PBS. 

Måske skulle DFS tænke på det. . . 
ii) Jan Boiesen spurgte, om DFS ikke burde overveje en ændring af hjemmesidelinket. Lars Binder sagde, at 

nu er der ved at blive etableret en ny hjemmeside www.filosofiskselskab.dk  med kalender. 
iii) Finn Collin spurgte, hvis ikke vi måske burde erstatte nyhedsbrevet med kalenderen. 
iv) Elias Helfer spurgte lidt nærmere ind til kalenderen. Lars svarede, at medlemmer fra nu af skal kvartalsvis 

få en påmindelse om at kigge på kalenderen 
d) Da det var slut, spurgte Asger, om der var kommentarer til formandens beretning. Der var: 

i) Øyvind Larsen udtrykte et ønske om instruktioner vedrørende hvordan, man tilmelder sig til DFS. 

http://www.filosofiskselskab.dk/


                                                                                                                   
ii) Asger bemærkede, at det var glædeligt, at DFS er medlem i FISP.  

e) . . . og så blev formandsberetningen godkendt. 
6) Kassererens beretning. 

a) Lars delte budget og regnskab ud. Det var underskrevet af Lars og foreningens to revisorer, Nikolaj 
Nottelmann og Klemens Kappel. 

b) Der var 84 fuldt betalende medlemmer sidste år, og nu er der 92. Vi har fået flere ikke-studerende medlemmer. 
c) En ekstraregning for DYP 2006 har givet os overbalance på udgiftssiden. Vi ender dog med overskud. 
d) Institutionsmedlemsgebyrer blev drøftet. Det blev bemærket, at, om alle, der kommer til SDU-

bestyrelsesmøder betaler sine rejseomkostninger, så går det op.. 
e) Vedr. budgettet: To års FISP kontingent betales i år. 
f) Vedr. budgettet: Jan Boiesen kom med nogle bemærkninger omkring posten ”Danish Yearbook (anslået 85 stk 

á 250 kr.)” 
g) Elias Helfer spurgte angående adskillelsen af medlemsår og regnskabsår. 

i) Medlemsår kører fra generalforsamling til generalforsamling. 
ii) Regnskabsår er 1/1-31/12. 

h) Lars vil tjekke muligheder for at tilslutte os PBS-ordningen. 
i) Regnskabet og budgettet blev godkendt. 

7)  Institutionernes repræsentation i foreningen: 
a) I år bliver det de samme institutioner som sidste år, dvs. 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 Filosofi og Idéhistorie [Tidligere: Institut for Pædagogisk 
Filosofi. Tak, Asger] (DPU/AU) , Filosofifaget i gymnasiet og HF. 

b) Se punkt 5.a.i. i dette referat for navnene på repræsentanterne fra institutionerne. 
c) Elias Helfer stillede et opklarende spørgsmål: Er institutionerne medlemmer? Svar: Nej, de udpeger 

medlemmer. Asger Sørensen bemærkede, at det var et tokammer system fusioneret i en enkammer bestyrelse. 
Jon Boiesen spurgte, hvorvidt de institutionelle repræsentanter var demokratiskt valgte. Svar: Det er, som det 
er. 

d) Forslag til institutionernes repræsentation i foreningen blev vedtaget. 
8) Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 
9) Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen: Hans Fink, Finn Collin, Cynthia M. Grund, Stig Andur Pedersen samt 
en studenterrepræsentant, Mette Smølz Skau (SDU). Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
10) Det blev foreslået af bestyrelsen, at kontingentet skulle fastsættes uændret til 350 kr. for betalende medlemmer og 
ændres til 175 kr. for studerende m.fl.  

a) Øyvind Larsen spurgte, hvordan man var nået frem til dette beløb, da svælget mellem fuldtidsmedlemmer og 
studerende blev større. 

b) Søren Riis spurgte, om vi ikke kunne sælge DYP separat og dermed sætte kontingent ned. 
c) Elias Helfer støttede op omkring, at man gjorde det første år billigt; dvs. uden DYP, som man kunne købe 

billigt, dog separat. Så ville man få de yngre medlemmer i foreningen. 
d) Lars tog diskussionen op omkring tre medlemskategorier: ordinær, studerende med DYP, studerende uden 

DYP. 
e) Søren Riis foreslog en elektronisk publikation til alt og en peer-reviewed publikation til på tryk. 
f) Jon Boiesen tog op spørgsmålet om, hvorvidt DYP kunne overleve uden at være en del af foreningens budget. 
g) Elias Helfer genoptog diskussionen om de tre medlemskategorier og foreslog 350 kr., 175 kr. og 50 kr. som 

afgifter. 
h) Øyvind Larsen mente, at det ville være en fordel for foreningen at have 50-kr.-katergorien. 
i) Asger Sørensen påpegede, at et forslag om den tredje kategori skal blive indsendt for at komme på 

dagsordenen. Det kan bi tage op næste år, hvis det bliver indsendt. 
j) Forslaget 350 kr./175 kr. blev vedtaget. 

11) Revisorer Nikolai Nottelmann og Jan Faye blev valgt som revisorer. 
12) Eventuelt:  

a) Næste års møde vil være på DPU i Emdrup, København. 
b) Vi vil satse på sidste weekend i februar. Temaet vil være Erfaring og Opmærksomhed. 

 
Mødet sluttede ca. kl. 19.30. 
 
For referatet: Cynthia M. Grund 


