
Referat for den ordinære generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab, 

2018. 

Den ordinære generalforsamling i DFS blev afholdt fredag den 2. marts, kl. 18.30-19.30 i ”Biografen”, RUC, i 

forbindelse med selskabets 19. årsmøde. Dagsordenen var udformet i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

 [1.] Valg af dirigent.  

Velkomst ved selskabets formand Asger Sørensen. 

Jon Rostgaard Boisen blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten foreslår et minuts stilhed til minde om Stig Andur Pedersen. Det blev vedtaget og 

gennemført. 

Dirigenten noterede sig, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt (senest 4 uger før 

generalforsamlingens afholdelse). Det skete pr. nyhedsbrev udsendt via e-mail til selskabets 

medlemmer.   

 

[2.] Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen er udformet i overensstemmelse med vedtægterne og blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Dirigenten bemærker, at der er indkommet et forslag – se dagsordenens pkt. 8. 

 

[3.] Godkendelse af referat af forrige generalforsamling.  

Referatet er tilgængelig på Selskabets hjemmeside og blev godkendt uden bemærkninger. 

 

[4.] Valg af referent. 

Carsten Fogh Nielsen blev foreslået og valgt til referent uden bemærkninger. 

 

[5.] Formandens beretning.  

Asger Sørensen, selskabets formand, aflagde beretning om årets gang i selskabet. Se 

selvstændigt bilag (Bilag 1). 

Kommentarer til beretningen: 

 Søren Riis bemærkede, at der blev flyttet en del sessioner for at give plads til 

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind. Dette forklarer (delvist) det massive 

antal parallel-sessioner fredag eftermiddag. 

 Esther Oluffa Pedersen: Det store antal oplæg skyldes blandt andet, at arrangørerne 

bevidst har valgt at fastholde og trække på de eksisterende sessions-tovholdere. 

 Søren Riis: Nærhed til København hjælper også. 

 Esther Oluffa Pedersen: Fatima har gjort det helt store arbejde, og det har hjulpet at 

have en fast kontaktperson hele vejen igennem. 

 

[6.] Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse. 



Peter Storm-Henningsen, selskabets kasserer, fremlagde selskabets regnskab og budget til 

godkendelse. Se selvstændigt bilag for regnskab og budgetforslag (Bilag 2). 

Spørgsmål/kommentarer til regnskab: 

 Asger: Sidste år ville DPU Aarhus ikke hjælpe med at modtage betalinger. Det 

forklarer en del af regnskabets punkter og betød bl.a. at selskabet selv måtte stå for 

at indkræve betalinger. Det håber vi ikke gentager sig 

Regnskabet blev goodkendt uden yderligere kommentarer.  

Spørgsmål/kommentarer til budgettet: 

 Peter Storm-Henningsen: Et konservativt budget baseret på 100 betalende 

medlemmer. Det har foreningen vist allerede nået. Betalingsservice hjælper.  

 Der er en mindre regnefejl i budgettet. Det rettes i den endelige udgave. 

 Esther Oluffa Pedersen: Hvem betaler 400 kroner i kontingent? Peter Storm: 

Henningsen: De medlemmer der ikke vælger Betalingsservice som betalingsform. 

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

[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 foreslår, at de samme institutioner, som allerede er indstillingsberettigede, også 

fortsat skal være det.  

Forslaget blev vedtaget.  

 

[8.] Indkommet forslag: ”DFS og filosofikum” indsendt af selskabets formand Asger Sørensen. Dette er 

hverken et beslutnings- eller et diskussionspunkt, men derimod en mulighed for, at generalforsamlingens 

deltagere kan komme med input til, hvad selskabets repræsentanter (Søren Harnow Klausen og Esther 

Oluffa Pedersen) skal have med i baghovedet til den workshop, som Pinds Inspirationsgruppe arrangerer 

midt i marts. 

Asger Sørensen præsenterede sit forslag: Hvis deltagerne på generalforsamlingen har 

kommentarer/forslag til, hvad Filosofisk Selskabs deltagere i Inspirationsgruppens Workshop 

skal sige, så kom med dem nu. 

 Gritt Bacher Dieckmann: Selvom Almen Studieforberedelse er afskaffet, så vægter 

den nye bekendtgørelse videnskabsteori ret højt i forbindelse med 

studieretningsprojekter. De gymnasiestuderende kan allerede en del med metode og 

videnskabsteori. Der er noget at bygge videre på, hvis man indfører et filosofikum på 

universitetsniveau. Det bør man huske. 

 Jon Rostgaard Boisen: Der bør indføres filosofi som obligatorisk fag i gymnasiet. 

 Peter Storm-Henningsen: Det er vigtigt at tænke didaktik og indhold i et evt. 

filosofikum (og Fagets Videnskabsteori). Mange kollegaer er ikke klædt på til at 

undervise i Videnskabsteori 

 Søren Harnow Klausen: Mener ikke, at det er det rette tidspunkt at kæmpe for filosofi 

i gymnasiet. Vi skal fokusere på Pinds konkrete forslag, og få dette forslag drejet i den 

bedst mulige retning. 

 Lisbeth Jørgensen: Måske skal man ikke kæmpe for filosofi som obligatorisk i 

gymnasiet, men sørge for at filosofi bliver et reelt valgfag, og på den måde får faget 

talt op og givet en plads. 



 Søren Harnow Klausen: Mange er skeptiske over for ministerens udspil, men glade for 

tankerne bag Fagets Vidneskabsteori. Men der er nye vinde på spil. Hvilke muligheder 

giver det? Kan man nå videre? Måske kan man kæmpe for at udvikle filosofikum i en 

retning, der understøtter kritisk tænkning i bredere forstand? 

 Søren Brier: Ministerens oplæg peger i retning af noget eksistensfilosofisk, som ikke 

ligge ri Fagets Videnskabsteori. Det bør man satse på at få frem. 

 Asger Sørensen: Enig: Vi har Ministerens bevågenhed, og det bør vi udnytte. 

 Søren Riis: Der er også noget med teknologiforståelse, som ikke ligger i Fagets 

Videnskabsteori. Det kan også tales op. 

 Jon Boiesen: Der er et nationalistisk anliggende i ministerens udspil. Det bør man 

også tænke over 

 Esther Oluffa Pedersen: Det gælder om at gribe bolden og tænke mere end vi 

allerede har. Og det skal vi udnytte. Vi skal f.eks. søge at få noget relevant idéhistorie 

ind i udspillet.   

 

[9.] Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Asger Sørensen medbragte to forslag: Finn Collin og Louise Jensen der begge havde 

tilkendegivet, at de gerne stiller op igen. De var dog ikke selv til stede. 

Asger Sørensen stillede også selv op. 

Peter Storm-Henningsen stillede også gerne op, og foreslog Niels Christian Skou som nyt 

bestyrelsesmedlem og mulig kasserer. Niels præsenterede kort sig selv. 

Lisbeth Jørgensen, lektor på KVUC ønskede også at stille op. 

Cynthia Grund, lektor på SDU, stillede op. 

Raffaele Rodogno, lektor fra AU, havde tilkendegivet, at han også ønskede at stille op. 

Esther Oluffa Pedersen stillede op for RUC. 

Ulla Yde, studerende fra AAU, stillede også op. 

Alle de opstillede blev valgt. 

 

[10.] Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

[11.] Valg af to revisorer for det indeværende år.  

Erik Bendtsen ønsker at fortsætte. 

Carsten Fogh Nielsen stiller op. 

Begge blev valgt uden bemærkninger. 

 

[12.] Evt. 

Ingen bemærkninger. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 

 



Kontaktadresser for de på generalforsamlingen valgte medlemmer af Dansk Filosofisk Selskabs 

Bestyrelse: 

 Asger Sørensen (lektor, DPU): aso@edu.au.dk  

 Finn Collin (adjungeret professor, AAU): collin@hum.aau.dk  

 Louise Jensen (Ph.D.-studerende, biologi, KU): lo.jensen@hotmail.com  

 Peter Storm-Henningsen (lektor, Erhvervsakademiet Lillebælt): pesh@eal.dk  

 Niels Christian Skou: nc@schou-pro.dk  

 Lisbeth Benedikte Jørgensen (lektor, KVUC): lj@kvuc.dk eller joergensen.lisbeth@yahoo.dk 

 Cynthia Grund (lektor, SDU): cmgrund@sdu.dk  

 Raffaele Rodogno (lektor, AU): filrr@cas.au.dk  

 Esther Oluffa Pedersen (lektor, RUC): estherop@ruc.dk  

 Ulla Yde (8. semesters studerende på Anvendt Filosofi, AAU): uyde13@student.aau.dk  
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Bilag 1 

 

Asger Sørensens formandsberetning: 

 

Ingen store dramaer 2017-18. 

To bestyrelsesmøder i Odense, hvor de altid afholdes – og det skal siges, at man som bestyrelsesmedlem 

kan få refunderet rejseomkostninger, hvis ikke ens arbejdsgiver gør det. 

Konstituerende 2017, genvalg: Kasserer Peter Storm, sekretær Andreas Beck Holm, næstformand Søren Riis 

og Formand Asger Sørensen 

1. Bestyrelsen og de udpegede 

a. KU ikke besat deres plads efter Søren Gosvigs udtræden. Kontakt med KUs afd leder Klemmes 

Kappel, fx i forbindelse med filosofikum sagen, og han modtager alt post til bestyrelsen cc.. Vi håber 

de finder en ny repræsentant snart. 

b. Øjvind er fra CBS som emeritus, og det er DFS glade for, men Ikke lykkedes at indfange CBS nye 

generation af filosoffer, og der er ingen regelmæssig kontakt – men vi fortsætter. 

c. Ny kasserer, da Peter vil afløses, men DM står bi og BS er indført af Peter og Sofie fra DM– så det 

skulle være til at overkomme. Dvs. opfordring – meld dig til bestyrelsen. Du kan se regnskabet – der 

er omk. 20 regninger årligt, årsmødet går uden for DFS og de fleste indbetalinger går via BS – og der 

bliver støtte fra DM vedr. medlemsværgning 

 

2. Sager 

a. Filosofikum – henvendelse til minister uden held i efterår/vinter – men nu er DFS inviteret og 

ministeren er her på mødet – og vi har punkt senere på generalforsamlingen 

b. March for science 22/4 – støtte på DFS hjemmeside, nævnt på march hjemmeside og deltog i march 

c. Gymnasieskolen, HF og filosofiens stilling i fag viften, som med reformen vanskeliggjort – brug for 

politiske lobby arbejde  

d. Idehistorie obligatorisk i HTX –eks på succesfuldt lobby arbejde 

e. Bank – har talt med Arb Landsbank, og hvis vi skal ind hos dem, vil de vil have bestyrelses 

privatkonti, og de havde ingen nemmere procedure for fx underskrifter– dvs, vi hænger på Danske 

Bank 

f. Så måske skal DFS have ny struktur for selskab – dvs. lille bestyrelse og så repræsentantskab – så vi 

holder repræsentantskabs møde to gange årligt, dvs. gen forsamling vælger repræsentantskab og 

man udpeges til rep skab fra universitet– og derfra vælges så lille bestyrelse, dvs. 4 mand (som 

forretningsudvalg) – hvor fmd stemme er udslagsgivende. Og vi kan stadig holde møder på samme 

måde.  

g. Formands initiativer: 

a. Paper of the year annonceret I september,  

b. Deltagelse I FISP verdenskongres Beijing 2018 uden omkostninger for DFS, som 

repræsentant og med seminar om Dansk Filosofi, DYP mv.  

 

3. Samarbejde DM og DFS 

a. Tilbage fra 2011 – Fagligt Forum, DM initativ for at møde medlemmer, hvor de er – faglige selskaber 

– ansatte stud medhjælper, ca. 100 timer årligt 

b. Louise Jensen, 2011-2014: Hjemmeside revision, oprettelse af Filosofiske Anmeldelser, bogliste, 

nyhedsbrev, kalender  

c. 2014-2015: Louise kandidat, ingen ny medhjælp, krise. Først i 2016 Sofie Westphal som ny 

medhjælp, og hun var væk midt i 2017 



d. Møde med DM i efteråret om en ny start og igen ugen før årsmødet, og meget positive 

udmeldinger, dvs. hjælp fra fast HK, suppleret med studenter medhjælp, fx med årsmødet 

 

4. DYP – Danish Yearbook of Philosophy 

a. Finn & jeg – status og red møde i går aftes – Finn fortsætter som chef redaktør, og jeg håber at 

overtage, når jeg kan give formandsposten videre for DFS 

b. Vol 50 færdig, vol 51 i gang, blandet, vol 52 om universitets ide (cfp på hjemmeside), vol 53 om DK 

fil –  

c. Sær tema, ikke sær numre, dvs. løbende artikler 

d. 160 sider, ikke 100 som tidligere – dvs. god plads 

e. Brill kontrakt til og med vol 54, hvor DFS forpligter sig på 100 abbonnementer. Endte med 87 

medlemmer 2016-17 og det var ok.  

f. Reviews i DYP på vej 

g. Vol 25-50 elektronisk på Brills hjemmeside – adgang for KB, dvs. KU og AU – opfordring til at andre 

uni bibl køber abonnement. Recommend to your library 

h. Kulturarv på vareform – Hans Fink og jeg samler gamle DYP – mangler 14-19 

i. Manus håndtering i DYP nu – vi er nået til produktion og hvert nyt trin er en lære proces for os (Finn 

& jeg) 

 

5. Filosofiske anmeldelser og bogliste 

a. Fire numre, første år med Erik Bendtsen som redaktør, og Louise Jensen stadig på 6 år – tak til dem. 

Anmeldelser skrevet primært af filosofi studerende 

b. Bogliste på DFS hjemmeside over filosofi på dansk, original og oversættelser 

c. Oprindeligt ønske fra Finn Jespersen, mangeårig formand for filosofilærerforeningen for Gymnasie 

og HF, da der manglede overblik over filosofi på dansk.  

d. Boglisten og Filosofiske anmeldelser født og oprettet, da Louise var DM-medhjælp. Tak til hende, 

DM og Finn Jespersen. 

 

6. Nyhedsbrevet og kalender 

a. kommer 6 gange årligt efter fast plan, nu med Jacob Spangenberg som redaktør, og med sekretær 

Andreas som bestyrelsesansvarlig 

b. takket være Sofie, DMs seneste medhjælp, så har vi samlet adresser fra DFS gemmer i 2016-17, så 

brevet nu udsendes via prof mail-server til over 1000 modtagere.  

c. Jacob bestyrer også kalenderen, så det er ham, I skal skrive til vedr. arrangementer 

 

7. Hjemmesiden 

 Hjemmesiden er fungerende og opfylder vores behov – dvs. flere har adgang og opdaterer hver 

deres del 

 

8. TIDSskrift 

 TIDskrift – kører selv og har stadig plads i bestyrelsen – dvs. det er DFS’ studenter repræsentant 

 

9. Årsmødet 

a. Møde med Fatima i sommer med diverse erfaringer, spørgsmål etc. 

b. vi har fastholdt pris fra 2017 der stimulerer medlemskab – dvs. årsmøde kr. 250, BS medlemskab 

350. 

c. DFS ikke forretningsdrivende som sidste år – og det er bedst sådan! 



d. Næste år måske allerede årsmøde fra torsdag aften, med forelæsning af Dan Zahavi, reception og 

registrering. I år 13 parallelsessioner fredag, og hver deltager kan kun høre 11 oplæg, plus key 

notes– anden mulighed er forkortelse af oplæg til 30 min hver – ofre for succes.  

 

  



Bilag 2. 

DANSK FILOSOFISK SELSKAB 

Generalforsamlingen marts 2018 
 
 

Regnskab for 2017 

Indtægter 

Kontingenter 16 à 400 kr. 6.400,00 

Kontingenter 41 à 350 kr. 14.350,00 

 
Kontingenter 9 à 200 kr. 1.800,00 

 
Kt. 9570 12085176: kr. 16.835,65 

Kt. 1551 16868248: kr. 69.555,24 

 
Difference 0,00 

Peter Storm-Henningsen  Erik Bendsen  Nikolaj Nottelmann  

Kasserer    Revisor  Revisor 

Kontingenter 10 à 175 kr.                   1.750,00  
Kontingenter i alt 24.300,00 

DFS Årsmøde 2017 11.550,00 

 

Indtægter i alt 
  

35.850,00 

 
Udgifter 

Kontingent til FISP 

 
1.167,61 

 

Trykkeregning Brill (DYP) 15.593,73  

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder 1.176,00  

Transport af DYP backlist til Årsmøde 2017 630,00  

Webhotel, domæne mv 574,73  

Bankgebyrer mv 300,00  

Telefon 449,00  
Telefonabonnement, oprettelse og forbrug 265,35  

 
Udgifter i alt 

  
20.156,42 

Resultat  15.693,58 

Balance   

Indestående på konti pr. 31.12.16  70.697,31 

Resultat af regnskabsåret  15.693,58 

Indestående på konto pr. 31.12.17  86.390,89 
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DANSK FILOSOFISK SELSKAB 

 
Generalforsamlingen marts 2018 

 

 

Resultat 12.525,00 

 

 

Peter Storm-Henningsen 

Kasserer 

 

Budget for 2018  

Indtægter 

Kontingenter 

Kontingenter 60 a 350 kr. 
15 a 400 kr.  

21.000,00 
6000,00 

Kontingenter 10 a 200 kr.  2000,00  
Kontingenter 15 a 175 kr.  2625,00  

Indtægter i alt  31.625,00  

 

Udgifter  

Danish Yearbook (100 stk. á 180 kr.)  17.000,00 
Webhotel, domæne mv.  500,00 
Kontingent FISP  1.300,00 
Bankgebyrer mv  300,00 

Udgifter i alt 19.100,00  

 


