
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab den 6. marts 2015.  

Generalforsamlingen afholdtes på Aarhus Universitet. Lokale og tidspunkt var annonceret i 

programmet for DFS årsmøde 2015, der afholdtes samme sted 6.-7. marts.  

Dagsorden mm. if. vedtægterne paragraf 6: 

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) Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.:  

 

1. Valg af dirigent.  

Carsten Fogh Nielsen valgtes som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen godkendtes. 

 

3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 

Referatet godkendtes.  

 

4. Valg af referent. Jørgen Huggler valgtes til referent. 

 

5. Formandens beretning. Jørgen Huggler berettede: 

DFS – Formandens beretning 6. marts 2015 

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder.  

 

På det første (16/5-2014) konstituerede bestyrelsen sig som følger: På generalforsamlingen var flg. 
valgt: Finn Collin (KU), Jørgen Huggler (DPU), Thomas Schwarz Wentzer (AU), Søren Riis (RUC), Lars 
Binderup (DSU), Peter Storm-Henningsen (EA Lillebælt); Stig Skov Mortensen (DPU, 
studentermedlem).  
Følgende var derefter indstillet af deres institutter: Søren Gosvig Olesen (KU), Asger Sørensen 
(DPU), Andreas Beck Holm (AU), Stig Andur Pedersen/på det seneste Esther Oluffa Pedersen 
(RUC), Cynthia Grund (SDU), Øjvind Larsen (CBS), Kurt Dauer Keller (Aalborg), Finn 
Jespersen/Jeanette Hougaard Sørensen (Gymnasieskolen).  
Herefter konstituerede bestyrelsen sig med flg. forretningsudvalg: Jørgen Huggler formand, Søren 
Riis næstformand, Asger Sørensen sekretær, Lars Binderup kasserer.  
Finn Collin er redaktør af DYP. 



Endvidere har der været afholdt et bestyrelsesmøde 31. okt. 2014, især om forberedelserne til dette 

årsmøde 2015, og om fremdriftsreformen. Det drøftedes om jeg som formand for DFS skulle 

forsøge at markere filosofifagets samfundsnytte. Det endte jeg imidlertid med ikke at prøve, ud fra 

en vurdering af den retning debatten tog, men også ud fra det kort efter følgende politiske forløb og 

filosofifagets meget forskellige vilkår efter dette. Endvidere drøftedes ved bestyrelsesmødet 

årsmødet 2016, der vil finde sted ved KU, eftersom DPU gerne vil vente, af økonomiske grunde. 

Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Dansk Magisterforening. Samarbejdet med 

Magisterforeningen har afhjulpet nogle af de problemer vi tidligere har haft med DFS kalender over 

arrangementer, medlemslister, labels, kontingenter mv. DFS hjemmeside er nu linket fra 

Magisterforeningens hjemmeside og deres projekt Fagligt Forum.  Vores DM medhjælper har været 

Louise Jensen, der i de seneste år har udført et meget nyttigt arbejde. Hun skriver i øjeblikket 

speciale, og vi afventer besked fra DM om opslag til en afløser. Vi har fået bekræftet af projekt 

Fagligt Forum fortsætter, men selve afløseren til Louise har vi ventet på siden september. 

Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser udkommer med fire numre om året og indeholder som navnet 

antyder filosofiske anmeldelser af filosofiske udgivelser på dansk. Det redigeres af Finn Jespersen, 

tidligere formand for Filosofilærerforeningen for Gymnasium og HF, og det udarbejdes af Louise, 

med Asger som ankerperson i DFS’ bestyrelse. Tidsskriftet er udkommet med de første to årgange, 

og der er aftale med et trykkeri om at udgive årgangene som print-on-demand. Louise Jensen 

vedligeholder lister med danske filosofiudgivelser på DFS-hjemmesiden, som potentielle anmeldere 

kan se, og hun sørger, at forlagene sender bøgerne til anmelderne, ligesom hun sørger for sats og 

publikation på DFS hjemmeside. Anmeldelserne er primært skrevet af filosofistuderende fra hele 

landet, der oprindeligt er organiseret af Stig Skov Mortensen (TIDskrift). Ligeledes står Louise for 

DFS’ Nyhedsbrev, der nu udkommer 6 gange årligt for at kunne understøtte DFS årshjul, som 

Louise og Asger har udarbejdet i fællesskab.  

DFS hjemmeside er blevet flyttet det forløbne år fra SDUs server til DFS egen, hvor der er 

nemmere adgang. Også det har Louise stået for. Oprindeligt var Filosofiske Anmeldelser, bogliste, 

kalender og nyhedsbrevets hjemmeside lagt under Fagligt Forum på Magisterforeningens 

hjemmeside, men nu er også det samlet på vores egen DFS hjemmeside, igen takket være Louise. 

Alle DFS aktiviteter er således nu samlet på egen hjemmeside. Selve hjemmesiden var blevet 

oprettet og forberedt af Set Lonnert med Asgers mellemkomst, så alle overførslerne har kunnet ske 

uden gener for brugere. Siden har Lars nedlagt den gamle SDU hjemmeside, og Asger har ryddet 

lidt op det nye sted og opdateret en del af hjemmesiden. Der resterer dog stadig en del arbejde til 

den nye DM-studentermedhjælp.  

Samme Set Lonnert og Asger har også opdateret den konference software, som de udviklede til 

årsmødet på DPU i 2010. Den har nu været brugt første gang til dette møde, og resultatet er det 

program, I sidder med nu. Opdateringen af softwaren betyder, at det bliver meget nemmere at 

arrangere årsmøder i fremtiden. 

Stor tak til Louise Jensen for arbejdet som studentermedhjælper, og efter specialet har hun 

annonceret at hun fortsætter på frivillig basis. Også en stor tak til Set Lonnert og til Asger Sørensen.  



Det er i 2013 lykkedes at få trykt hele to numre af DYP [nr. 45 (2010) og nr. 46 (2011). Den 

betydelige uoverensstemmelse mellem årgang og udgivelsesår, som vi ved at indsende gode artikler 

fortfarende må bestræbe os på at hjælpe Finn med at indhente, blev derved mindre. Finn arbejder 

fortsat med nr. 47 (2012), de meget snart udkommer, og nr. 48 (2013) med Søren Gosvig Olesen og 

Thomas Schwarz Wentzer som gæsteredaktører, er klar til trykning, så snart nr. 47 kommer ud. Der 

er netop opnået en Tidsskriftsstøtte på 30.000 kr fra Det Frie Forskningsråd. 

Kollegerne i Aarhus har med stor kompetence og ihærdighed påtaget sig at arrangere dette årsmøde 

2014. Det skal de have tak for. Københavns Universitet vil snarest gå i gang med forberedelserne til 

årsmødet 2016. 

 

 

6. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse.  

Lars Binderup fremlagde disse, som godkendtes. Det har været et dårligt år mht. 

indbetaling af medlemskontingent. Lars Binderup har imidlertid efter mange 

anstrengelser fået etableret en betalingsserviceordning for Selskabet. 

 

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. 

Bestyrelsen foreslog bevarelse af de hidtidige indstillende institutioner, suppleret med 

TIDskrift. [TIDskrift har derefter indstillet  Cecilie Louise Worm, der er 

kandidatstuderende ved SDU og redaktør i TIDskrift. cewor11@student.sdu.dk]. 

 

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

Der var indkommet to forslag fra Asger Sørensen.  

A) fra 2016 at differentiere således, at medlemskab gennem betalingsservice uændret 

skal koste 350 kr, og halv pris til studerende, arbejdsløse og pensionerede, medens 

medlemskab uden betalingsservice koster 400 kr, hhv. 200 kr for den 

prisreducerede gruppe. – Forslaget blev vedtaget, på betingelse af at de nævnte 

kontingentstørrelser vedtages ved Årsmødet 2016. 

B) En medlemsliste som kan ses gennem besøg på Selskabets hjemmeside, og som 

regelmæssigt opdateres. – Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  



De valgte medlemmer genvalgtes. Dvs.: Finn Collin (KU), Jørgen Huggler (DPU), 

Thomas Schwarz Wentzer (AU), Søren Riis (RUC), Lars Binderup (DSU), Peter 

Storm-Henningsen (EA Lillebælt); Stig Skov Mortensen. Desuden indvalgtes Louise 

Jensen. 

 

10. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

Kontingentet for 2015 er uændret 350 kr, og det halve (175 kr) for studerende, 

arbejdsløse og pensionister. 

 

11. Valg af to revisorer for det indeværende år.  

Revisorerne Erik Bendtsen og Nicolai Nottelmann genvalgtes. 

 

12. Evt.  

Der blev udvekslet nogle oplysninger under evt. 

 

14. marts 2015  

Jørgen Huggler 


