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Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab 

1. marts 2019, kl. 17.30-18.30, University College Lillebælt, Campus Vejle 

 

[1.] Valg af dirigent. 

Selskabets formand, Asger Sørensen, foreslog på bestyrelsens vegne Jon Rostgaard Boiesen som 
dirigent. 

Generalforsamlingen støttede enstemmigt bestyrelsens indstilling.  

 

[2.] Godkendelse af dagsorden.  

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var sendt ud til selskabets medlemmer med 
nyhedsbrevet i december og derfor var rettidigt udsendt jf. vedtægternes § 6, stk. 1. 

Dirigenten og formanden konstaterede desuden, at det eneste indkomne forslag var indsendt 
rettidigt. Forslaget var desuden gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside. 

Inden generalforsamlingen gik videre med dagsordenen benyttede dirigenten lejligheden til at 
mindes tre danske filosoffer, der døde i det forgange år: 

• Morten Raffnsøe-Møller 
• Peter Kemp 
• Oskar Borgman Hansen 

Dirigenten foreslog et øjebliks stilhed for at minde de tre afdøde, hvilket blev gennemført. 

 

[3.] Godkendelse af referat af forrige generalforsamling.  

Referatet er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte referatet 
uden kommentarer. 

 

[4.] Valg af referent.  

Bestyrelsen indstillede Carsten Fogh Nielsen som referent. Generalforsamlingen godkendte 
enstemmigt bestyrelsens indstilling.   
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[5.] Formandens beretning.  

Formanden, Asger Sørensen, gav en oversigt over bestyrelsens og selskabets aktiviteter i det 
forgangne års. Se Bilag 1: Formandens beretning 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning uden kommentarer. 

 

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

[Se vedhæftede regnskab og budget] 

Kasseren, Niels Christian Schou, fremlagde regnskabet. Han indledte med at forklare, at han 
grundet akut sygdom helst havde været fri for at fremlægge regnskabet, men følte sig presset til 
det af selskabets formand. Dette bad han generalforsamlingen notere sig.   

Kasserens kommentarer til regnskabet: 
• Vækst i antal medlemmer. Det er fint. Dog er det værd at notere sig, at væksten primært et 

sket blandt seniorer/fastansatte, ikke blandt studerende/pensionister/folk uden arbejde 
• Indtægterne er vokset; udgifterne er faldet. Dette skyldes dels et tilskud fra Dansk 

Magisterforening i 2018 og manglende udgifter til trykning af DYP samme år. Sidstnævnte 
er en post, der vil skulle betales senere i år.  

Kommentarer fra formanden: 
• Foreningen har modtaget tilsagn fra Dansk Magisterforeningen på et samlet tilskud for 

2018-2019 på 40.000 kr. Kun 20.000 er indsat på foreningens konto, da DM endnu ikke har 
modtaget en skriftlig anmodning om tilskuddet for 2019.  

• Trykkeudgifterne til DYP bliver i år noget større end sidste år, grundet voksende selskabets 
medlemstal. Men udgiveren, Brill, sender først en faktura til selskabet, når de modtager en 
medlemsliste fra selskabet. Det meget pæne overskud på årets regnskab bliver derfor reelt 
noget mindre, hvilket kasseren også gav udtryk for. 

På den baggrund godkendte generalforsamlingen regnskabet. 

Kasseren har grundet sygdom ikke fået udarbejdet et budget, men forventer at 
indtægterne/udgifterne fortsætter nogenlunde uændret fremover. Han foreslog i den 
sammenhæng, at selskabet reducerer/simplificerer kontingentsatserne, da det vil gøre kasserens 
arbejde lettere og desuden skabe større gennemsigtighed i regnskabet. 

Det blev fra salen foreslået, at et budget for det kommende år blev udsendt til selskabets 
medlemmer til orientering sammen med referatet fra næste bestyrelsesmøde. Dette blev 
vedtaget. 
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Referenten foreslog, at generalforsamlingen takkede kasseren for sin store indsats med at få 
regnskabet gjort færdig på trods af sygdom. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget og 
kvitterede med applaus. 

 

[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.  

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at selskabet fortsætter med de nuværende 
institutioner/foreninger, dog med den tilføjelse, at Danish Yearbook of Philosophy (DYP) også får 
ret til at udpege en fast repræsentant i bestyrelsen. De nuværende udpegningsberettigede 
institutioner er: 

De relevante filosofiske afdelinger ved de danske universiteter. Navnene og de præcise 
institutionelle relationer skifter løbende men er for nuværende: 

• Københavns Universitet: Forskningsafdeling for Filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse 
og Formidling) 

• Aarhus Universitet: Afdeling for Filosofi og Idehistorie ved Institut for Kultur og Samfund og 
Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik ved DPU – Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse 

• Syddanske Universitet: Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber 
• RUC: Filosofi og Videnskabsteori 
• Aalborg Universitet: Center for Anvendt Filosofi 
• Copenhagen Business School: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

Derudover: Filosofilærerforeningen for Gymnasier og HF; tidsskriftet Filosofiske anmeldelser; og 
TIDskrift 

Referenten påpegede, at hvis det indkomne forslag om ændringer af DFS’ struktur vedtages, så 
skal formuleringen om ret til at udpege repræsentanter til bestyrelsen ændres. Dette ledte til en 
længere diskussion om, hvorvidt punkt 7 og 8 skulle slås sammen og diskuteres sammen, fordi de 
to punkter er indbyrdes forbundne. Konsensus blev, at de to punkter skulle diskuteres hver for sig.  

Peter Hertel-Storm spurgte, om det gav mening at foreslå, at DYP skal udpege en repræsentant til 
bestyrelsen, da redaktionsmedlemmerne jo typisk allerede er medlem af bestyrelsen. Skulle 
udpegelsesretningen ikke snarere vendes på hovedet, så det er bestyrelsen, der udpeger en 
repræsentant til DYP? 

Det blev diskuteret, præcis hvorledes formuleringen af pkt. 7 skal forstås. Hvad er det præcis der 
skal stemmes om og træffes beslutning om? Mere præcist handlede diskussionen om, hvorfor 
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andre institutioner skal have ret til at udpege medlemmer til selskabets bestyrelse. Meningen blev 
præciseret efter at referenten havde konsulteret vedtægterne, hvor det fremgår, at 
generalforsamlingen kan beslutte at give udvalgte institutioner ret til at udpege medlemmer til 
selskabets bestyrelse. Formanden supplerede med at forklare, at denne mulighed skyldtes et 
ønske om, at selskabet skal favne den danske filosofiske verden bredt, herunder at de mange 
institutioner som det filosofiske miljø rummer.  

Formanden fastholdt, trods spørgsmål, bestyrelsens ønske om, at DYPs redaktion får ret til at 
udpege et medlem af bestyrelsen. Begrundelsen for forslaget var at sikre, at DYPs redaktion er 
sikret et medlem af bestyrelsen, og dermed sikre en direkte forbindelse mellem redaktionen og 
bestyrelsen. Forslaget vil sikre, at denne forbindelse ikke er afhængig af, at DYPs redaktion 
”tilfældigvis” får en repræsentant til bestyrelsen valgt på generalforsamlingen. 

Nikolaj Nottelmann spurgte ind til, hvordan redaktionen af DYP konkret udpeges. Formanden 
forklarede den relativt komplekse relation mellem DYP og selskabet. DYP udgives af selskabet. De 
universitetsudpegede medlemmer af DFS bestyrelse udgør tidsskriftets lokale redaktionspanel. 
Derudover har DYP en ansvarshavende redaktør (Finn Collin), en daglig redaktør (”managing 
editor”, Asger Sørensen) og en anmeldelses-redaktør (Jacob Dahl Rendtorff), der udpeges af 
bestyrelsen. Tingene kompliceres yderligere af DFS’ og DYPs kontraktuelle forpligtelser over for 
udgiveren af DYP, forlaget Brill. 

Lise Huggler spurgte ind til, om bestyrelsens forslag rejser mulighed for ”dobbelt-mandater”, altså 
at et bestyrelsesmedlem både repræsenterer/er valgt af generalforsamlingen og repræsenterer 
DYP. Formanden forklarede, at dette er en principiel mulighed, men var usikker på, om det er et 
problem 

Dirigenten foreslog en sideordnet afstemning mellem bestyrelsens forslag og et forslag, der var 
identisk med bestyrelsen bortset fra at DYP ikke får udpegningsret til bestyrelsen. Dette blev 
vedtaget. Derefter gik generalforsamlingen videre til afstemningen. Der var 19 medlemmer 
tilstede ved generalforsamlingen. Deres stemmer fordelte sig som følger: 

• For bestyrelsens forslag om at DYP får udpegningsret til bestyrelsen: 17  
• For forslaget om, at DYP ikke får udpegningsret: 0 
• Hverken for eller imod: 2 

Bestyrelsens forslag vedtages. 

 

[8.] Indkommet forslag: Strukturændring i DFS   

Der var indkommet ét forslag til bestyrelsen. Forslaget involvererede en relativt omfattende 
ændring af selskabets vedtægter. Dirigenten konstaterede i den forbindelse, at selskabets 
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vedtægter (§ 5, stk. 2) kræver, at vedtægtsændringer forudsætter at mindst 1/4 af foreningens 
medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer for forslaget. Er det første af disse to krav ikke opfyldt kan generalforsamlingen ikke 
beslutte vedtægtsændringer, men kan i stedet, ligeledes jf. vedtægternes § 5, stk. 2, beslutte at 
ændringsforslag skal sendes til urafstemming blandt selskabets medlemmer. Det blev konstateret, 
at der ikke var nok medlemmer tilstede ved generalforsamlingen til at kunne vedtage en 
vedtægtsændring.  

Med dette in mente fremlagde formanden bestyrelsens forslag. Se vedhæftede ”Udkast til 
strukturreform af Dansk Filosofisk Selskab (DFS)”. 

Peter Storm støttede bestyrelsens forslag, der efter hans mening vil styrke bestyrelsens praktiske 
arbejde betydeligt. 

Diana (???) spurgte ind til, hvem der efter forslaget vælger bestyrelsen og repræsentantskabet. 
Asger svarer, at det gør generalforsamlingen. Diana spurgte desuden ind til, hvorfor bestyrelsen 
havde valgt netop denne løsning på problemet med at forbedre bestyrelsens handlekraft i forhold 
til foreningskontoen, og henviste til Arbejdernes Landsbanks tilgang. Formanden forklarede, at 
bestyrelsens forslag var baseret på input fra Danske Banks foreningsafdeling, men at han først 
havde kontakt med Arbejdernes Landsbank. Danske Bank Forening tilkendegav, at deres 
fortolkning af kravene til bestyrelsesarbejdet grundlæggende flugter med Arbejdernes Landsbank. 
Asger havde derfor ikke vendt det endelige forslag med Arbejdernes Landsbank 

Jørgen Huggler spurgte ind til begrundelsen for det konkrete forslag. Formanden uddybede, at det 
var for at gøre bestyrelsen mere handlekraftig, da det for nuværende et vanskeligt f.eks. at 
indsamle underskrifter fra samtlige bestyrelsesmedlemmer eller samle nok 
bestyrelsesmedlemmer til at være beslutningsdygtige. 

Lisbeth Jørgensen fremhævede, at man i stedet for at reducere antallet af medlemmer i 
bestyrelsen og supplere med et repræsentantskab kunne undlade at vælge et stort antal 
medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen. Dette er især relevant, hvis de valgte (eller 
udpegede) bestyrelsesmedlemmer ikke har tid til at deltage i bestyrelsesmøderne  

Søren Riis forklarer, at der kan være ganske legitime grunde til, at man ikke har kunnet deltage i 
bestyrelsens møder, f.eks. undervisningsforpligtelser. 

Louise Jensen ville gerne have uddybet, hvem der vælger bestyrelsen. Dette bakkes op af Lise 
Huggler, der også finder formuleringerne i bestyrelsens forslag om netop dette punkt uklare. 

Peter Hertel-Storm gjorde opmærksom på, at aftensmaden har stået klar i 25 minutter. 

Asger uddybede bestyrelsen forslag som svar på Lises og Louises spørgsmål. Ja, det er principielt 
muligt, at man både kan være medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet.  
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Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev sendt til afstemning. Der var 19 medlemmer til 
stede på generalforsamlingen. 

• 14 stemte for bestyrelsens forslag 
• Ingen stemte imod bestyrelsens forslag 
• 5 stemte hverken for eller imod 

Louise Jensen spurgte, om der kan ændres i ændringsforslaget inden urafstemningen, for evt. at få 
fjernet nogle af de uklarheder, som generalforsamlingens kommentarer havde peget på. 
Dirigentens og formandens svar var et klart nej. Det er det forslag, som generalforsamlingen lige 
har stemt om, der skal til urafstemning. 

 

[9.] Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Niels Christian Skou, Ulla Yde, Lisbeth Jørgensen og Cynthia Grund ønskede ikke at genopstille til 
bestyrelsen. Raffaele Rodogno, Esther Oluffa Pedersen, Finn Collin, Asger Sørensen, Louise Jensen, 
Peter Storm genopstillede. 

Asger Sørensen meddelte, at Per Jepsen, tidligere adjunkt i pædagogisk filosofi på DPU, ønskede at 
stille op til bestyrelsen. Nikolaj Nottelmann erklærede, at han også stillede op til bestyrelsen. Det 
samme gjorde Jakob Dahl Rendtorff. 

Generalforsamlingen valgte de opstillede uden afstemning. 

  

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

Formanden forslog, at selskabet fortsætter med de nuværende kontingentsatser. Der var ikke 
andre forslag. Generalforsamlingen vedtog at fortsætte med de nuværende satser. 

 

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

De nuværende revisorer, Carsten Fogh Nielsen og Erik Bendtsen, genopstillede og blev valgt uden 
afstemning. 

 

[12.] Evt. 

Der var ingen, der havde noget til evt.  
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Dirigenten erklærede generalforsamlingen for overstået og takkede deltagerne for god ro og 
orden. 

 

        

                    Carsten Fogh Nielsen – Referent 
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Bilag1: Beretning fra formanden for DFS, 2018 

To bestyrelsesmøder, et forår og et efterår. Holdes nu på 20. år i Odense på SDU - tak til SDU for dette, incl. 
kaffe og ofte frokost, og til SDUs bestyrelsesrepræsentanter for at organisere det.  Og det skal siges, at man 
som bestyrelsesmedlem kan få refunderet rejseomkostninger, hvis ikke ens arbejdsgiver gør det. 

 Valgte  Udpegede 

KU 
  Leo Catana   

AU 
Raffaele Rodogno  Andreas Beck Holm   

SDU 
Cynthia M. Grund Lasse Nielsen   

RUC 
Esther Oluffa 
Pedersen 

Søren Riis   

AAU 
Finn Collin Kresten Lundsgaard-Leth   

CBS 
  Øjvind Larsen   

DPU 
Asger Sørensen Jørgen Huggler   

        

Gymnasier og HF Lisbeth Jørgensen Jens Viggo Olavi Nielsen   

Filosofiske 
anmeldelser 

Louise Jensen  Erik Bendtsen   

TIDskrift 
Ulla Yde  Anders Engelund Kampman   

Medlemmer 
Peter Storm-
Henningsen 

    

  Niels Christian Schou   

På forårets mødes konstitueredes bestyrelsen: kasserer Niels Christian Schou, sekretær Andreas Beck Holm, 
næstformand Søren Riis og undertegnede som formand, 

1.  

Sager:  

a. Filosofikum – var stor sag sidste år op til årsmødet og efter, men efter Søren Pinds afgang som 
minister er fremdriften aftaget markant – hvis den overhovedet findes. 

b. Filosofi i Gymnasium og HF meldte i foråret, at de var noget trængt, og DFS har erklæret at stå til 
rådighed med støtterklæringer mv., når Filosofilærerforeningen har brug for det. Vi har også talt 
om at have gensidigt medlemssamarbejde, dvs. halv pris hos hinanden, hvis man er medlem det 
ene sted. 
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c. Vi har også drøftet udviklingen af et fælles forum for Ph.D.-studerende i dansk filosofi – og der er 
taget kontakt til Ph.D.-studerende om dette. 

Interne sager: 

d. Problem i flere år, at selv små organisationsændringer i bestyrelsen kræver mange underskrifter. 
Med hjælp fra Danske Banks foreningsafdeling, så har vi lavet nyt vedtægtsforslag med lille 
bestyrelse, hvor kun fem underskrifter er nødvendige.  

e. Forslaget indebærer en ny struktur for DFS – dvs. lille bestyrelse og så sideordnet 
repræsentantskab, som begge vælges på generalforsamling – så i stedet for to store årlige 
bestyrelsesmøder, så holder vi to årlige fælles møder for bestyrelse og repræsentantskab, evt. med 
korte separate formøder i hver af de to forsamlinger.   

Øvrige initiativer: 

f. Paper of the year konkurrence udskrevet for anden gang og denne gang I god tid – men igen kun en 
deltager, om end det var en ny – vi overvejer, om konkurrencen skal udskrives igen.  

g. Formand deltog i FISP verdenskongres Beijing 2018 med seminar om dansk filosofi, DYP mv. og i 
general forsamling i FISP, som DFS er medlem af. 

h. Verdenskongressen 2023 bliver i Melbourne, Australien, og jeg har arbejdet på, at 2028 skal være 
Danmark. AU og Aarhus by har vist interesse for at være værter. 2000-3000 deltagere – og med DFS 
som værter. 

 

2.  

Samarbejde DM og DFS:  

a. Tilbage fra 2011, og nu i 2018 ny kontrakt med nyt format, hvor DFS bl.a. tilbyder medlemmer af 
DM halv pris på medlemskab af DFS det første år, og DM støtter DFS med DKK 20.000 årligt til brug 
for studentermedhjælp til understøttelse af drift.  

b. Derfor opslag om studenter medhjælp efter sommeren, og ansat Tanja fra RUC, filosofi og 
kommunikation, der skal understøtte det frivillige arbejde med kasse, medlemsadministration, 
bogliste, filosofiske anmeldelser, kalender og nyhedsbrev.  

 

3.  

DYP –  

a. Finn Collin fortsætter som chefredaktør og det er stor gevinst for DYP  
b. Editorial board er udpegede universitets medlemmer i DFS bestyrelse; int ed board på vej. 
c. Vol 50 kom i 2017 på net og til medlemmer på papir i løbet af 2018 – hvis der er medlemmer 2016-

17, som mener sig forbigået, henvendelse til kasseren.  
d. Vol 51 publiceret 2018 på net, og kommer til medlemmer på papir, når vi fået lavet medlemsliste 

2017-18 
e. Vol 52 om universitets ide er i produktion og udkommer til efteråret 2019, vol 53 om DK fil har 

deadline juni 2019 og udkommer 2020. Vol 54 ikke planlagt tema. 
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f. 160 sider, ikke ca. 100 som tidligere hos Museum Tusculanum – dvs. god plads og næsten halv pris 
for DFS. –  

g. DYP publicerer gerne samlinger af artikler med udgangspunkt i seminarer. Særtema, ikke sær 
numre, dvs. man behøver ikke fylde et helt nummer; der er også løbende artikler i de fleste numre  

h. Brill kontrakt til og med vol 54 – dvs. ny kontakt skal forhandles ca. 2020 
i. Reviews bliver mulighed, ny review redaktør er Dr. Phil. Mogens Chrom Jacobsen 
j. Kulturarv på vareform – Hans og jeg – mangler 14-19 

 

4.  

Filosofiske anmeldelser og bogliste 

a. Fire numre årligt, nu 7. årgang, Erik Bendtsen og Louise Jensen – tak til dem begge.  
b. Anmeldelser skrevet primært af filosofi studerende 
c. Oprindeligt ønske fra Finn Jespersen, mangeårig formand for filosofilærerforeningen for 

Gymnasium og HF, da der manglede overblik over filosofi på dansk.  
d. Bogliste over filosofi på dansk, original og oversættelser – opdateres af Tanja 

 

5.  

Nyhedsbrevet og kalender 

a. kommer 6 gange årligt efter fast plan med, Jacob Spangenberg som redaktør, og med sekretær 
Andreas som bestyrelsesansvarlig – tak til dem begge 

b. udsendes via prof mail-server til over 1000 modtagere.  
c. Jacob bestyrer også kalenderen, så det er ham, I skal skrive til vedr. arrangementer – og den skal 

Tanja også have fat i. 

 

6.  

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

7.  

Årsmødet,  

a. Vi er her, tak til Peter Storm for det vellykkede arrangement, til EAL for generøsitet og  
b. Næste år er det SDU i Odense  
c. Vi overvejer at afkræve alle deltagere medlemskab af DFS. Det aflaster administration og forenkler 

økonomi i forhold til værterne. 

 

Asger Sørensen, 22/2-2019. 


