
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab.  

Afholdt den 5. marts 2021 kl. 16.45 via Zoom  

Den ordinære generalforsamling afholdtes i forbindelse med det 22. årsmøde. 

Dagsordenen var udformet i henhold til selskabets vedtægter. 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Carsten Fogh Nielsen, 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 2020, sendt via e-mail til selskabets medlemmer, og at 

dagsordenen desforuden har været tilgængelig via selskabets hjemmeside. 

Dagsordenen godkendes uden tilføjelser. 

 

4. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling.   

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

kommentarer. 

 

5. Formandens beretning.  

Formanden, Asger Sørensen, gennemgår bestyrelsens og selskabets aktiviteter i det 

forgangne år. Se bilag 1: Beretning fra formanden, 2020-21 

Nikolaj Nottelmann tilføjer, at hensigten med det nye logo er, at fremstille en ikke 

uanseelig mængde af brugbar merchandise, der kan bæres stolt ud i verden af selskabets 

medlemmer. Han kommenterer videre, at det vigtige samarbejde med DM fortsættes, og 

at hvis man ønsker at bidrage med foredrag, kan man henvende sig til ham. 



 

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 

Se vedhæftede regnskab, bilag 2. 

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 36.725 kr. samt en 

indtægt fra DM på 20.000. kr. I alt giver dette indtægter på 56.725 kr. i 2020. 

 

Foreningens udgifter angår bl.a. DYP, FISP, transport til bestyrelsesmøder og 

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

indbetalinger, kondolence mv., som i alt giver udgifter på 59.688,95 kr.  

Dermed bliver det samlede resultat på -2963.95 kr.  

Dette underskud er kalkuleret – endda var det budgetteret med underskud på 40.000 kr. 

pga. tidligere årgange af DYP-numre, der skulle udsendes på papir til DFS’ medlemmer. 

Disse udgivelser blev billigere end forventet, og derfor bliver underskuddet meget mindre 

end forventet. Ligeledes har der været flere kontingentindtægter end forventet.  

Sidste år var der et stort overskud pga. de manglende udsendelser af DYP til medlemmer, 

og dette balancerer sig med årets regnskab. Det bemærkes, at de fungerende revisorer, 

Erik Bendtsen og Carsten Fogh Nielsen har godkendt budgettet. 

 

Regnskabet godkendes uden spørgsmål eller kommentarer. 

 

7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning repræsentantskabets 

forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege 

medlemmer til repræsentantskabet, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af 

medlemmerne.  

Bestyrelsen, repræsenteret ved Andreas Beck Holm og Asger Sørensen, foreslår, at de 

allerede repræsenterede filosofiske forskningsgrupper og -afdelinger ved KU, RUC, SDU, 

AAU, CBS, og for AU IKS og DPU, Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og HF, 

Filosofiske anmeldelser, Danish Yearbook of Philosophy, TIDskrift, Dynamis samt Netværk for 



Kvinder og nonbinære i Filosofi fortsætter, og at der dertil føjes det nationale Censorkorps 

i filosofi.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

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

Asger Sørensen præsenterer bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Se bilag 3: 2021 - 

forslag 1 (mindre vedtægtsændringer i forlængelse af ny struktur vedtaget 2019-20 - 

Sørensen)  

Ændringerne angår bl.a. sproglige ændringer i vedtægterne, mulighed for opstilling til 

bestyrelse og repræsentantskab, mødeaktivitet og organisering, formalisering af 

mødedagsordner, sikring af minimum en opstillingsliste med bestyrelseskandidater for 

det næstkommende år. 

 

Vedtægtsændringer kræver jf. selskabets vedtægter § 5 stk. ii vedtages på 

generalforsamlingen med ”mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer, og hvor mindst 1/4 af 

foreningens medlemmer skal være til stede”. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af de 

fremmødte, der tilsammen udgjorde netop 1/4 af foreningens medlemmer. Ændringerne 

behøver derfor ikke blive sendt til urafstemning blandt foreningens medlemmer, og er 

derfor gældende fra dags dato 

 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Der er kun indkommet et listeforslag – det kommer fra den siddende bestyrelse, der 

genopstiller. (Listeforslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for 

Generalforsamlingen). Listen er uændret også mht. poster. 

Valghandlingen bortfalder, da der kun er indkommet en liste. Bestyrelsen for det 

kommende år er derfor: 

(Formand) Asger Sørensen 

(Næstformand) Nikolaj Nottelmann 

(Sekretær) Andreas Beck Holm 

http://filosofiskselskab.dk/cms/uploads/Om%20selskabet/2021%20Vedt%C3%A6gts%C3%A6ndringer%20ok.docx
http://filosofiskselskab.dk/cms/uploads/Om%20selskabet/2021%20Vedt%C3%A6gts%C3%A6ndringer%20ok.docx
http://filosofiskselskab.dk/cms/uploads/Om%20selskabet/2021%20Vedt%C3%A6gts%C3%A6ndringer%20ok.docx


(Kasserer) Louise Jensen 

(Medlem) Søren Riis 

 

10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.  

Valgte medlemmer skal vælges på generalforsamlingen, de udpegede kan udpeges 

efterfølgende, og formanden opfordrer til, at bestyrelsen efterfølgende sørger for at få 

udpeget så mange som muligt til repræsentantskabet. Der er 14 udpegningsberettigede 

instanser og if. vedtægterne kan der så vælges max. 14 repræsentanter på 

generalforsamlingen. 

 

Til repræsentantskabet opstiller og vælges følgende: 

AU: Dorthe Jørgensen (udp) og Katrine Krause-Jensen (valgt) 

SDU: Lasse Nielsen (udp) 

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

AAU: Kresten Lundsgaard-Leth (valgt) og Henrik Jøker Bjerre (udp.) 

CBS: Øjvind Larsen (valgt) og Mads Peter Karlsen (udp) 

DPU: Merete Wiberg (udp) og Oliver Kauffmann (valgt) 

Gymnasium og HF: Lisbeth Jørgensen (valgt) og Christopher Bisgaard Olesen (udp) 

PhD-foreningen Dynamis: Anna Cornelia Ploug (udp) og Andreas Beyer Gregersen 

(valgt) 

NKiF: Anne-Sophie Sørup Nielsen (udp) 

Filosofiske Anmeldelser: Erik Bendtsen (udp) 

DYP: Finn Collin (valgt) og Mogens Chrom Jacobsen (udp) 

TIDskrift: Asger August Olsson (udp.) og Anders Engelund Kampman (valgt) 

Censorkorpset: Søren Harnow Klausen 



Valgt uden institutionstilknytning: 

Jacob Rendtorff 

Peter Storm-Henningsen 

Per Jepsen 

Anders Hee Nørbjerg Poulsen 

Carsten Fogh Nielsen 

 

Manglende udpegede medlemmer findes evt. efterfølgende ved henvendelse til de 

udpegningsberettigede instanser. 

 

Det bemærkes fra flere, at det er et problem, at KU ikke er repræsenteret og at dette bør 

løses. 

 

11. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

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

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

giver rabat, hhv. 50 og 25 kr. 

 

12. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.  

Se vedhæftede budget, bilag 4. 

 

Kasserer, Louise Jensen, gennemgår budgettet - dette lægger sig op af budgettet for 2020: 

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

støtte fra DM. Ligeledes forventes en øget udgift til DYP, da der fortsat er årganges 

udgivelser, der skal indhentes. Udgiften til studentermedhjælp mv. forventes stabile.  

 

Budgettet godkendes uden kommentarer. 

 



13. Valg af to revisorer for det indeværende år.  

Jes Lynning Harfeld og Jacob Lautrup Kristensen vælges uden modkandidater. 

 

14. Evt.  

Det bemærkes, at skønt det gavner fremmødet på generalforsamlingen og årsmødet, at det 

afholdes virtuelt, så må det huskes, hvad der tabes ved denne mødeform.  

Formanden forsikrer, at denne form ikke skal udbredes til de kommende årsmøder, 

såfremt det kan undgås, men at det er en gavnlig mødeform for årets møder i bestyrelsen 

og repræsentantskabet. 

 

Dirigenten siger tak for god ro og orden, altså god mute-kultur og ingen tumult bag 

skærmene, og ønsker et fortsat godt årsmøde og forhåbninger om, at vi til næste år kan 

mødes i baren efter generalforsamlingen. 

Herefter erklæres generalforsamlingen for afsluttet med tak til dirigent, referent og 

nyvalgte. 

 

  



Bilag 1: Formandens beretning 

5. marts 2021 

0. Beretning fra formanden for DFS’ bestyrelse, 2020-21 

a. Det har været et usædvanligt år. Ud over co-vid 19,20,21 …, så fik DFS 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 fra 2020 blevet til to 

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

repræsentantskab. Desuden har den lille bestyrelse i 2020 holdt fire møder, og der er 

referater fra alle møder på DFS’ hjemmeside.  

I forlængelse af forårets fælles møde for bestyrelse og repræsentantskab afholdt 

medlemmer udpeget af universiteternes filosofiafdelinger desuden det årlige møde som 

redaktion for Danish Yearbook of Philosophy. 

Og i stedet for at mødes i Odense på SDU, ja, så har vi haft Zoom. Lidt trist, men også 

effektivt. Mindre transporttid, og som i mange andre sammenhænge, så har det betydet 

større fremmøde.  

*** 

Bestyrelsen 2020-21 valgt som liste pr. 6/3-20. Konstitution pr. 5/4-20 

Formand Asger Sørensen 

Næstformand Nikolaj Nottelmann 

Sekretær Andreas Beck Holm 

Kasserer Louise Jensen 

Medlem Søren Riis 

 



Repræsentantskabet 2020-21. Konstitution pr. 25/5-20. 

  VALGT (6/3-20) UDPEGET (10/4-20)   

KU        

AU   Dorthe Jørgensen   

SDU > Lasse Nielsen    

RUC > Esther Oluffa Pedersen (Forkvinde)   

AAU 
Kresten 

Lundsgaard-Leth 
Henrik Jøker Bjerre   

CBS Øjvind Larsen Mads Peter Karlsen   

DPU Jørgen Huggler Merete Wiberg   

       

Gymnasium og 

HF 
Lisbeth Jørgensen Jens Viggo Olavi Nielsen    

Ph.D.-

foreningen 

Anna Cornelia 

Ploug 
Anders Hee Nørbjerg Poulsen   

Netværk for 

Kvinder og 

Nonbinære i 

Filosofi (NKiF) 

  
Anne-Sophie Sørup Nielsen 

(Næstforkvinde) 
  

Filosofiske 

anmeldelser 
> Erik Bendtsen    

Danish Yearbook 

of Philosophy 

(DYP) 

> Finn Collin    

TIDskrift > Anders Engelund Kampman    

Medlemmer 
Jacob Rendtorff 

Per Jepsen 
    



  
Peter Storm-

Henningsen 
   

 

Bestyrelsen konstitueredes på dens første møde i april, mens repræsentantskabet 

konstitueredes på dets første møde i maj. Bestyrelsen har en tydelig mandlig overvægt, til 

gengæld styres repræsentantskabet af to kvinder. 

*** 

Beretningen i øvrigt har jeg delt op i forskellige punkter: 

1. Sager & initiativer 

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. Det vil Esther og Merete fra 

repræsentantskab følge op på. 

c. Bekymringsbrev. En reform på RUC affødte et DFS bekymringsbrev til RUC’s ledelse 

underskrevet af professorer fra de fem universiteter og DFS’ forperson, som blev modtaget 

positivt.  

d. Verdenskongres. Den 25. verdensfilosofikongres skulle have været afholdt 2023 i 

Melbourne, Australien, men nu er planen 2024 i Rom. På den kongres vil DFS sammen 

med Aarhus Universitet og Aarhus by tilbyde sig som vært for den 26. kongres i 2028. 

Kandidaturen blev annonceret i Kulturen i P1 på Verdensfilosofidagen 19. november 2020, 

hvor også projektets hjemmeside og støttekomite blev annonceret. Et planlagt seminar 

måtte aflyses pga. corona. Asger er ankerperson på projektet. 

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

har DFS i 2020 arrangeret en foredragsrække, og det fortsætter i 2021. Nikolaj er tovholder 

på dette.  

f. Årsmøde med medlemskab. På forårets fælles møde for bestyrelse og repræsentantskab 

blev det vedtaget, at deltagelse i DFS’ årsmøde implicerer medlemskab af DFS. Det vil 



aflaste administration, forenkle økonomi i forhold til årsmødets værter og på sigt være 

betyde et stærkere selskab. Pga. anden corona-bølge afholdes årsmøde 2021 dog virtuelt 

med AAU som værter, og på AAUs opfordring det blev vedtaget at gøre mødet gratis for 

alle i år. 

 

Internt i selskabet – med den nye struktur 

2. Bestyrelsen: 

a. Består af 5 medlemmer, dvs. kasserer, sekretær, næstforperson og forperson, plus medlem. 

b. I 2020 fik Louise som kasserer ryddet op i medlemskartoteket tilbage til 2017, ligesom hun 

fik styr på Betalingsservice. Så nu er DFS administrativt godt kørende igen.  

c. Takket være Nikolaj fik DFS et nyt logo, som foreløbigt frisker op på hjemmesiden. På sigt 

skal logo være en del af ny hjemmeside. 

 

3. Repræsentantskabet (RP):  

a. Nyt område – og hvis vedtægter ændres, så er det næste år forpersonen for RP, der 

aflægger denne beretning. 

b. I repræsentantskabet kan danske filosofimiljøer mødes, informere og diskutere fælles 

anliggender. For hver udpeget medlem kan der vælges medlem, aktuel 13+13, i alt max 26 

medlemmer. 

c. Repræsenteret er 7 universitetsmiljøer, 3 tidsskrifter og 3 netværk/foreninger, nemlig 

filosofilærere i Gymnasium og HF, ph.d.-studerende i filosofi og beslægtede fag og 

kvinder og non-binære i filosofi – og det foreslås i år, at det filosofiske censorkorps også 

kan udpege repræsentant 

i. KU har siden 2019 været uden fast repræsentant i DFS – men Klemens Kappel 

modtager repræsentantskabsmail fra DFS, og vi ser frem til nye repræsentanter. De 

øvrige universitetsmiljøer deltager aktivt i DFS’ styrende organer 

ii. TIDskrift er peer-reviewed filosofisk studentertidskrift for hele landet og leverer DFS’ 

studenterrepræsentation. Generationsskrifte er vedvarende udfordring. Seniorer på 

universiteterne opfordres til at hjælpe til med lokal rekruttering. 



iii. Danish Yearbook of Philosophy og Filosofiske Anmeldelser er DFS egne tidsskrifter – mere 

om dem senere. 

iv. Med Filosofi i Gymnasium og HF, studerende i Tidsskrift og Ph.d.-foreningen 

Dynamis er hele det filosofiske uddannelsesforløb repræsenteret i DFS 

v. Med kvinder og non-binære i filosofi i DFS åbnes der for andre 

repræsentationskriterier  

d. Det er stadig ny struktur og ny organisering – vi skal både finde en form, hvor vi 

informere på tværs på fællesmøderne og også finde måde at lave beretning på -  

 

4. Samarbejde DM og DFS:  

a. Samarbejdet går tilbage til 2011. 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 i øjeblikket William Frost, der blev ansat i 2020. 

b. Nyt i 2020 er de ovennævnte foredrag i DM regi. 

 

DFS’ løbende aktiviteter: 

5. Danish Yearbook of Philosophy (DYP) –  

a. DYP er udkommet årligt siden 1964. Fra og med 2016 har DFS formelt ejet DYP, der 

udgives og produceres i samarbejde med forlaget Brill, og i 2021 skal der forhandles ny 

kontrakt, hvor DYP’s vilkår forventes forbedret. 

b. Reviews i DYP af bøger på engelsk, tysk og fransk med dansk forbindelse er på vej takket 

være ny review redaktør Mogens Chrom Jacobsen 

c. Årbogen modtager stadig flere gode bidrag, og aktuelt har DYP over 80 sider artikler, som 

afventer plads. Til ny kontrakt påtænkes mulighed for udvidelse af årbogen. 

d. Fra 2019 er årsmødernes temaer også temaer for det efterfølgende års DYP, idet årsmødets 

værter fungerer som gæsteredaktører. Den første årbog med en sådant tema bliver nr. 54 i 

2021. 

e. Årbogen på papir udsendes til alle medlemmer i året efter medlemskabet.  



f. Med rekonstruktionen af DFS medlemskartotek i 2020 har medlemmerne nu endeligt 

modtaget de skyldige numre fra 2018 og 2019, nemlig nummer 51 og 52. Nr. 53 fra 2020 

forventes meget snart udsendt til medlemmerne 2019-20.  

g. Vol 25-53 og løbende nye artikler, dvs. advance publications, er elektronisk tilgængelig på 

Brills hjemmeside og via Det Kgl. Bibliotek. 

h. Vol 1-24 er blevet scannet i efteråret 2019 og venter stadig på produktion hos Brill.  

 

6. Filosofiske anmeldelser og bogliste – på DFS web 

a. Fire numre årligt, 2020 er 8. årgang. Oprindeligt ønske fra Finn Jespersen, mangeårig 

formand for filosofilærerforeningen for Gymnasium og HF, da der manglede anmeldelser 

af filosofi på dansk. 

b. Igen hidtil største årgang – 180 sider fra filosofikyndige skribenter, redaktør Erik Bendtsen 

og Louise Jensen som redaktionssekretær. Dvs. en stor succes.  

c. Vi påtænker stadig at få de hele årgange på papir takket være print-on-demand.  

d. Bogliste over filosofi udgivet på dansk, både originaler og oversættelser – redigeres af 

Louise og opdateres af William. 

 

7. Nyhedsbrevet og kalender – på DFS web 

a. kommer 6 gange årligt efter fast plan med Jacob Spangenberg som redaktør, udsendt af 

William og med sekretær Andreas som bestyrelsesansvarlig.  

b. udsendes via prof mail-server til over 1000 modtagere. Dvs. helt centralt 

informationsorgan. 

c. Jacob bestyrer også den nationale kalender med bistand fra William  

 

8. Årsmødet,  

a. Vigtigst er dog årsmødet. I år er vi samlet her hver for sig bag vores skærme, og så skal vi 

huske, at det kun er muligt, fordi der er grundlæggende organisering, infrastruktur og 

tekniske faciliteter, der leveres af AAU i Aalborg. Tak især til vores kolleager på Center for 

Anvendt Filosofi (CAF), der har udgjort organisationskomiteen, dvs.  Antje Gimmler, Jes Lynning 

Harfeld, Henrik Jøker Bjerre og Kresten Lundsgaard-Leth. Tak for den store indsats med 



organisation og for det vellykkede arrangement, og tak til Institut for Kultur og Læring, 

Aalborg Universitet for generøs bistand til hele arrangementet.  

b. Næste år mødes vi – fysisk!! – på AU i Aarhus – første weekend i marts som vanligt – tema 

endnu ikke besluttet 

PBV. Asger Sørensen 

 

  



Bilag 2: Regnskab DFS 2020. 

 Antal Kategori Sum I alt (kr) 
Indtægter     

Kontingent (konto 16868248) 121   36725.00 
 1 100.00 100.00  
 29 175.00 5075.00  
 5 200.00 1000.00  
 77 350.00 26950.00  
 9 400.00 3600.00  

DM - løn til studentermedhjælp (konto 16868248)    20000.00 
     

Indtægter i alt    56725.00 
     

Udgifter     
    -

28713.1
7 

DYP  -14351.55   
  -14361.62   

Kontigent Fisp (konto 16868248)    -1544.16 
Nets-DanId (konto 16868248)    -2592.63 
Hjemmeside - one.com (konto 16868248)    -253.00 
Nets betalingsservice (konto 16868248)    -111.54 
Transport til bestyrelsesmøder/generalforsamling 2019+20 (konto 16868248)    -1032.00 
Honorar studentermedhjælp    -

16380.0
0 

Årsmøde 2019    -1777.95 
Udmeldelse/indbetaling af forkerte beløb (konto 16868248)    -542.50 
Refusion - blomst (begravelse)    -1370.00 
Logo    -5000.00 
Gebyrer - Danske Bank (Konto 12085176) 4 -93.00 -372.00 -372.00 

     

Udgifter i alt    -
59688.9
5 

     

Resultat af årsregnskabet    -2963.95 
     
     

Indestående på konti pr. 31/12 2019    171318.
08 

Konto 16868248 1 147684.47 147684.47  



Konto 12085176 1 17331.90 17331.90  

Konto 12728859 1 6301.71 6301.71  
     

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

Konto 16868248 1 145092.52 145092.52  

Konto 12085176 1 16959.90 16959.90  

Konto 12728859 1 6301.71 6301.71  
     

Ændring fra 2019 til 2020    -2963.95 
     

Resultat af årsregnskabet    -2963.95 
Difference    0.00 

 

  



Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer 

26-01-2021 

Forslag til mindre opdatering af Dansk Filosofisk Selskabs (DFS) vedtægter efter erfaringer med 
strukturreformen i 2020. Reformen har foreløbigt levet op til forventningerne, altså en mere smidig 
organisation, der kan være åben over for øget repræsentation fra det filosofiske Danmark.  Så dette 
er kun små justeringer.  

 

På vegne af bestyrelsen, 

Asger Sørensen, formand 

 

Eksisterende vedtægter 
vedtaget 2019-20 

Mindre sproglige 
ændringsforslag 
markeret med GULT 

Indholdsmæsige 
ændringsforslag markeret 
med GULT 

   

Foreningens navn og 
formål  

1. Foreningens navn er 
Dansk Filosofisk Selskab.  

2. Foreningens formål er at 
befæste filosofiens position 
i Danmark ved at styrke 
båndene mellem de danske 
filosofiske miljøer, samt 
mellem danske og 
udenlandske filosoffer.  

3. Formålet søges bl.a. 
fremmet ved:  
(i) at afholde filosofiske 
årsmøder i Danmark.  
(ii) at etablere kontakt med 
og evt. medlemskab af 
internationale filosofiske 
foreninger.  
(iii) at udgive periodiske 

  



publikationer.  
(iv) at iværksætte andre 
initiativer som foreningen 
finder velegnede.  

 
Foreningens medlemmer  

4. Medlemsberettiget er 
enhver der er interesseret i 
virkeliggørelsen af 
foreningens formål. 
Indmeldelse sker ved 
indbetaling af 
medlemskontingent.  
 
 

  

Generalforsamlingen  

5. (i) Foreningens øverste 
myndighed er 
generalforsamlingen.  
(ii) Der kan på 
generalforsamlingen kun 
stemmes ved personligt 
fremmøde. Beslutninger 
træffes ved almindelig 
stemmeflerhed. 
Vedtægtsændringer 
kræver dog mindst 2/3 af 
de fremmødtes stemmer, 
og hvor mindst 1/4 af 
foreningens medlemmer 
skal være til stede. Er 
denne fordring om 
kvalificeret fremmøde ikke 
opfyldt, og har 
ændringsforslaget fået 2/3 
af de fremmødtes stemmer, 
skal forslaget udsendes til 
urafstemning blandt 
foreningens medlemmer. 

Generalforsamlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urafstemningens resultat 
fremgår ved almindelig 
stemmeflerhed.  

6. (i) Ordinær 
generalforsamling afholdes 
en gang om året, normalt i 
forbindelse med årsmødet. 
Indkaldelse af 
generalforsamlingen sker 
med mindst 4 ugers varsel 
ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne.  
(i.a.) I indkaldelsen til 
generalforsamling indgår 
mindst en liste med 
foreslåede medlemmer til 
den kommende bestyrelse 
og repræsentantskabets 
forslag til 
udpegningsberettigede 
institutioner.   
(ii) Dagsorden for den 
ordinære 
generalforsamling er flg.:  

1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent.  
3. Godkendelse af 
dagsorden.  
4. Godkendelse af referat af 
forrige generalforsamling.  
5. Formandens beretning.  
6. Kassereren fremlægger 
regnskab til godkendelse.  
7. Bestyrelsen fremlægger 
til generalforsamlingens 
beslutning 
repræsentantskabets 
forslag mht. hvilke 
institutioner og foreninger, 

 

 

6. (i) Ordinær 
generalforsamling 
afholdes en gang om året, 
normalt i forbindelse med 
årsmødet. Indkaldelse af 
generalforsamlingen sker 
med mindst 4 ugers varsel 
ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne.  
(ii) I indkaldelsen til 
generalforsamling indgår 
mindst en liste med 
foreslåede medlemmer til 
den kommende bestyrelse 
og repræsentantskabets 
forslag til 
udpegningsberettigede 
institutioner.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Dagsorden for den 
ordinære generalforsamling 
er flg.:  

 

1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent.  
3. Godkendelse af dagsorden.  
4. Godkendelse af referat af 
forrige generalforsamling.  
5. Beretninger fra bestyrelsens 
og repræsentantskabets 
forpersoner.  
6. Kassereren fremlægger 
regnskab til godkendelse.  
7. Bestyrelsen fremlægger til 
generalforsamlingens 
beslutning 
repræsentantskabets forslag 
mht. hvilke institutioner og 
foreninger, der skal have ret 
til at udpege medlemmer til 
repræsentantskabet, sammen 



der skal have ret til at 
udpege medlemmer til 
repræsentantskabet, 
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. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet.  
11. Fastsættelse af 
kontingent for det følgende 
år.  
12. Kassereren fremlægger 
budget til godkendelse.  
13. Valg af to revisorer for 
det indeværende år.  
14. Evt.  

(iii) Eventuelle forslag til 
dagsorden, herunder 
forslag til hvilke 
institutioner og foreninger, 
der skal have 
udpegningsret til 
repræsentantskabet, skal 
være motiverede og 
bestyrelsen i hænde senest 
to uger før 
generalforsamlingen. Der 
kan kun træffes beslutning 
i de på dagsordenen 
optagne sager.  

7. (i) Ekstraordinær 
generalforsamling kan med 
4 ugers frist og med 
angivelse af motiveret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Eventuelle forslag til 
dagsorden, herunder 
forslag til hvilke 
institutioner og 
foreninger, der skal have 
udpegningsret til 
repræsentantskabet, skal 
være motiverede og 
bestyrelsen i hænde senest 
to uger før 
generalforsamlingen. Der 
kan kun træffes 

med eventuelle forslag herom 
indsendt af medlemmerne.  
8. Behandling af evt. 
indkomne forslag  
 



dagsorden indvarsles af 
bestyrelsen, og skal med 
samme frist indvarsles 
inden 14 dage når mindst 
1/10 af samtlige 
medlemmer eller 1/3 af 
repræsentantskabet 
indgiver skriftlig begæring 
herom til bestyrelsen.  
(ii) Der kan på en 
ekstraordinær 
generalforsamlings 
dagsorden optages de 
samme emner som på en 
ordinær generalforsamling, 
bortset fra opstilling til 
valg. Dog kan en bestyrelse 
fratræde samlet, hvis den 
på baggrund af 
forhandlingerne ønsker 
det. I så fald vælges en ny 
bestyrelse efter 
retningslinierne i par. 7.a.  
 
 

beslutning i de på 
dagsordenen optagne 
sager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Der kan på en 
ekstraordinær 
generalforsamlings 
dagsorden optages de 
samme emner som på en 
ordinær 
generalforsamling, bortset 
fra opstilling til valg. Dog 
kan en bestyrelse fratræde 
samlet, hvis den på 
baggrund af 
forhandlingerne ønsker 
det. I så fald vælges en ny 
bestyrelse efter 
retningslinjerne i § 8.  
 

Valg til bestyrelsen. 

 7.a. (i) 
Bestyrelsesmedlemmer 
skal være medlemmer af 
foreningen.  
(ii) Bestyrelsen har fem 
medlemmer.  
(iii) Bestyrelsen vælges af 

Valg til bestyrelsen. 

 8. (i) 
Bestyrelsesmedlemmer 
skal være medlemmer af 
foreningen.  
 

 

Valg til bestyrelsen. 

 



generalforsamlingen.  
(iv) Bestyrelsen vælges 
som samlet liste  
(v) Lister med forslag til 
valg af en kommende 
bestyrelse skal være den 
siddende bestyrelse i 
hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen.  
(vi) Valget finder sted ved 
afstemning mellem 
indleverede valglister som 
helhed. Valget afgøres ved 
simpel stemmeflerhed 
blandt de fremmødte 
medlemmer af foreningen. 
Valghandlingen bortfalder, 
hvis der kun foreligger en 
enkelt valgliste 

 

 

 

(v) Lister med forslag til 
valg af en kommende 
bestyrelse skal være den 
siddende bestyrelse og 
forpersonen for 
repræsentantskabet i 
hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen.  



Valg til 
repræsentantskabet  

8. (i) Medlemmer af 
repræsentantskabet skal 
være medlemmer af 
foreningen.   
(ii) Repræsentantskabet 
består dels af udpegede, 
dels af valgte medlemmer.  
(iii) På 
generalforsamlingen 
træffes beslutning om 
hvilke institutioner og 
foreninger, der har ret til 
for det kommende år at 
udpege hver et medlem til 
repræsentantskabet. Hvem 
der er udpeget meddeles 
efterfølgende bestyrelsen.  
(iv) På 
generalforsamlingen 
opstilles og vælges tillige 
ved direkte valg et antal 
medlemmer til 
repræsentantskabet. 
Antallet af medlemmer 
valgt på 
generalforsamlingen må 
ikke overstige antallet af 
udpegningsberettigede 
institutioner og foreninger.  
(v) Opstilling til valg til 
repræsentantskabet kræver 
ikke personligt fremmøde 
på generalforsamling.  

 

Valg til 
repræsentantskabet  

 

Valg til repræsentantskabet  

9. (i) Medlemmer af 
repræsentantskabet skal være 
medlemmer af foreningen. 
Medlemmer af 
repræsentantskabet kan ikke 
samtidigt være medlemmer 
af bestyrelsen. 
 



Bestyrelsen  

9. (i) Bestyrelsen 
konstituerer sig efter valget 
med formand, 
næstformand, sekretær og 
kasserer.  
(ii) Bestyrelsens 
medlemmer hæfter ikke for 
foreningens økonomi ud 
over hvad lovgivningen 
medfører.  
(iii) Formand og kasserer 
har tegningsret for 
foreningens bank- eller 
girokonti, og har 
dispositionsretten herover.  
(iv) Bestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden 
og mødes efter behov.  
(v) Bestyrelsen forestår: 
Indkaldelse til 
repræsentantskabsmøder 
og generalforsamlingen.  
(vi) Bestyrelsens 
beslutninger skal altid 
fremlægges for 
repræsentantskabet ved 
det efterfølgende fælles 
møde (se § 9, stk. ii-iii).  

 

Bestyrelsen  

10. (i) Bestyrelsen 
konstituerer sig efter 
valget med forperson, 
næstforperson, sekretær 
og kasserer.  

Bestyrelsen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) Bestyrelsen forestår 
indkaldelse til 
generalforsamlingen og til 
fælles møder mellem 
bestyrelse og 
repræsentantskab (se § 11, 
stk. ii).  

(vi) Dagsorden for disse 
fælles møder aftales mellem 
bestyrelsen og 
repræsentantskabets 
forperson.  

(vii) Bestyrelsens beslutninger 
skal altid fremlægges for 
repræsentantskabet ved det 
efterfølgende fælles møde (se 
§ 11, stk. ii-iii). 

 



Repræsentantskabet 

9.a. (i) Repræsentantskabet 
konstituerer sig efter valget 
med formand og 
næstformand.  
(ii) Det valgte 
repræsentantskab afholder 
mindst to årlige fælles 
møder sammen med 
bestyrelsen. 

(iii) Punkter på disse fælles 
møder er bl.a.: (a.) 
Beretning fra bestyrelse og 
andre løbende 
ansvarsområder. (b.) 
Planlægning af filosofi-
årsmødet, der rummer 
filosofiske foredrag og 
diskussioner af faglige 
emner. Årsmødet afholdes 
i samarbejde med de 
filosofiske miljøer ved de 
højere 
uddannelsesinstitutioner 
og har deltagelse bl.a. af 
disses medarbejdere og 
studerende samt 
repræsentanter for de 
øvrige filosofiske miljøer i 
Danmark. (c.) Udgivelsen 
af periodiske 
publikationer. (d.) Interne 
drøftelser af faget og andre 
aktiviteter, der fremmer 
foreningens formål.  

 

Repræsentantskabet 

11. (i) Repræsentantskabet 
konstituerer sig efter 
valget med forperson og 
næstforperson.  
 

Repræsentantskabet 

 

 

 

 

 

(iii) Forpersonen sikrer, at der 
ved efterårets fælles møde 
kan præsenteres en eller flere 
bestyrelseslister til opstilling 
på kommende 
generalforsamling. 
(iv) Punkter på disse fælles 
møder i øvrigt er bl.a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi  Økonomi   



10. Foreningens 
regnskabsår går fra 1. 
januar til 31. december.  

11. (i) Foreningen 
fastsætter på sin 
generalforsamling sit 
kontingent for et år ad 
gangen.  
(ii) Bestyrelsen 
administrerer kontingentet, 
og skal forud for 
generalforsamlingen 
indgive foreningens 
regnskab for det forløbne 
år til revision. Det 
reviderede regnskab samt 
statusopgørelsen 
fremlægges på den 
følgende ordinære 
generalforsamling til 
godkendelse. Samtidig 
fremlægges foreningens 
budget for det 
indeværende regnskabsår.  
 

 

12. Foreningens 
regnskabsår går fra 1. 
januar til 31. december.  

13. (i) Foreningen 
fastsætter på sin 
generalforsamling sit 
kontingent for et år ad 
gangen.  
(ii) Bestyrelsen 
administrerer 
kontingentet, og skal 
forud for 
generalforsamlingen 
indgive foreningens 
regnskab for det forløbne 
år til revision. (iii) Det 
reviderede regnskab samt 
statusopgørelsen 
fremlægges på den 
følgende ordinære 
generalforsamling til 
godkendelse. Ved samme 
lejlighed fremlægges 
foreningens budget for 
det indeværende 
regnskabsår.  

 

Foreningens opløsning  

12.(i) Opløsning af 
foreningen kan ske ved en 
generalforsamling efter de 
for vedtægtsændringer 
gældende i par. 5 nævnte 
regler; dog skal 
generalforsamlingens 
beslutning om opløsning 
prøves ved urafstemning 
blandt foreningens 

Foreningens opløsning  

14.(i) Opløsning af 
foreningen kan ske ved en 
generalforsamling efter de 
for vedtægtsændringer 
gældende i § 5 nævnte 
regler; dog skal 
generalforsamlingens 
beslutning om opløsning 
prøves ved urafstemning 
blandt foreningens 

 



samtlige medlemmer, hvor 
det kræves at 2/3 af de 
afgivne stemmer går ind 
for opløsningen.  

Vedtægterne vedtaget ved 
urafstemning den 24. 
februar 2020 

 

samtlige medlemmer, 
hvor det kræves at 2/3 af 
de afgivne stemmer går 
ind for opløsningen.  

Forslag til 
vedtægtsændringer til 
DFS generalforsamling 
2021 og evt. efterfølgende 
urafstemning. 

 

 

  



Bilag 4: Forslag til budget for DFS 2021 

 

 Antal Kategori Sum I alt (kr) 
Indtægter     

Kontingent 120   35375 
 35 175 6125  
 5 200 1000  
 75 350 26250  
 5 400 2000  

DM - løn til studentermedhjælp    20000 
     

Indtægter i alt    55375 
     
     

Udgifter     
    -34000.00 
DYP  -17000.00   

  -17000.00   

Kontigent Fisp    -1600.00 
Nets-DanId    -2000 
Hjemmeside - one.com    -250.00 
Nets betalingsservice    -115.00 
Transport til møder    -1000 
Honorar studentermedhjælp    -20000.00 
Gebyrer - Danske Bank    -400 

     

Udgifter i alt    -59365.00 
     

Budgetteret resultat    -3990.00 
 

 


