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Referat	  af	  konstituerende	  bestyrelsesmøde	  i	  Filibid	  d.	  1.	  Juni	  
2015.	  	  
	  
1. Formalia:	  	  
Fremmødte:	  Christian,	  Anne,	  Maja,	  Morten	  og	  Marie	  Louise.	  	  
Referent:	  Marie	  Louise	  
Ordstyrer:	  Anne	  	  
	  
2. evaluering	  GF:	  	  
	  
a.	  Arbejdsprocess	  op	  til	  og	  på	  dagen:	  	  
Umiddelbare	  negative	  indtryk	  ved	  afholdelsen	  af	  GF:	  For	  lidt	  mad,	  dørene	  larmede.	  Det	  var	  vist	  
det.	  	  
Samarbejde	  med	  fredagsbaren	  –	  vi	  har	  afregnet.	  Anne	  har	  regninger	  liggende:	  Vi	  betalte	  
fredagsbaren	  1510kr.	  Oveni	  det	  er	  der	  et	  par	  tusinde.	  Differencen	  på	  indtægter	  (tilmeldinger)	  og	  
udgifter	  blev	  -‐300kr	  OBS:	  dette	  er	  dog	  uden	  fredagsbarens	  bidrag	  –	  altså,	  konkluderes	  det,	  har	  vi	  
et	  overskud.	  	  
Planlægning:	  	  
Det	  var	  en	  bøvlet	  planlægningsproces	  I	  forhold	  til,	  at	  vi	  var	  for	  få	  til	  at	  planlægge,	  nogle	  var	  ude	  at	  
rejse	  og	  nogle	  igen	  tog	  ikke	  deres	  ansvar	  alvorligt	  og	  meldte	  ikke	  tilbage	  I	  forhold	  til	  deres	  
opgaver.	  Til	  en	  anden	  gang	  må	  vi	  sørge	  for	  at	  tale	  sammen	  om	  lignende	  problemer.	  	  
Afholdelse:	  	  
Dagen	  gled	  fint	  på	  trods	  af	  dørproblemer	  mv.	  	  
Vi	  burde	  have	  arrangeret	  et	  ordentligt	  tak	  til	  den	  afgående	  bestyrelse	  –	  en	  flaske	  vin	  eller	  andet	  
på	  GF.	  Det	  husker	  vi	  til	  næste	  års	  GF.	  	  	  
Vi	  kunne	  godt	  have	  bedt	  om	  et	  kort	  abstract	  på	  forhånd	  fra	  oplægsholderne	  om,	  hvad	  de	  vil	  sige	  –	  
for	  at	  sikre	  os	  forskellige	  holdninger/vinkler.	  	  
Vi	  fik	  gode	  inputs	  til,	  hvad	  vi	  kunne	  gøre	  til	  næste	  GF	  i	  forhold	  til	  det	  faglige	  indhold:	  bl.a.	  mere	  
aktuel	  forskning	  m.	  blik	  ud	  i	  praksis.	  Pahuus:	  vi	  kunne	  sende	  læsestof	  ud	  –	  aktuel	  forskning	  om	  
samfundsmæssige	  emner.	  Forslag	  om	  samarbejde	  med	  andre	  alumneforeninger	  eller	  lignende.	  Se	  
referat	  fra	  GF	  for	  videre	  forslag.	  	  
Alumner	  syntes,	  at	  debatten	  udviklede	  sig	  spændende.	  De	  studerende	  havde	  en	  anden	  opfattelse	  
af,	  hvad	  debatten	  skulle	  handle	  om	  –	  hvad	  filosofien	  kan	  og	  ikke	  så	  meget,	  hvad	  kan	  vi	  som	  
filosoffer.	  Uheldigt	  sammenfald	  med	  debatemnet	  til	  Dansk	  Filosofisk	  Selskabs	  årsmøde.	  	  
Vigtig	  konklusion:	  at	  vi	  holdt	  fest	  og	  generalforsamling	  adskilt,	  men	  generalforsamling	  kort,	  dog	  
stadig	  officielt.	  	  
Ide	  til	  næste	  år:	  Vi	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  debat,	  men	  kan	  nøjes	  med	  en	  række	  oplæg	  med	  
spørgsmål	  og	  diskussion.	  På	  den	  made	  kan	  generalforsamlingen	  også	  afkortes/styres	  
tidsmæssigt.	  Denne	  form	  kunne	  også	  trække	  folk	  til,	  hvis	  vi	  spreder	  oplægsemnerne	  ud	  og	  sørger	  
for	  at	  vi	  rammer	  et	  bredt	  publikum.	  	  
Lokationer:	  hyggeligt	  og	  passende	  størrelsesmæssigt,	  men	  alt	  for	  varmt.	  Måske	  mindre	  varmt,	  
hvis	  vi	  holder	  arrangementet	  tidligere	  på	  året.	  Men	  fint	  at	  det	  ikke	  faldt	  sammen	  med	  DFS’s	  
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årsmøde.	  	  
Foreslag	  til,	  om	  vi	  kunne	  holde	  festen	  sammen	  med	  idehistorie	  (altså	  samme	  dag	  som	  
idehistories	  GF	  –	  GF	  og	  middage	  adskilt,	  men	  fest	  sammen).	  	  
Positiv	  tilbagemelding	  fra	  studerende	  medlemmer	  til	  trods	  for,	  at	  de	  syntes,	  at	  debatten	  var	  
kedelig	  (pga.	  sammenfaldet	  med	  DFS’s	  debat	  til	  årsmødet).	  	  
	  
b.	  deltagere:	  36	  tilmeldinger	  inkl.	  de	  tilmeldinger	  vi	  oprettede	  på	  dagen.	  	  
Næste	  år	  kommer	  en	  ny	  og	  sejere	  1.	  Semesters	  kandidatårgang.	  Vi	  har	  dog	  stadig	  et	  problem	  i	  
forhold	  til	  alumner.	  Råd	  fra	  alumner:	  brug	  kræfterne	  på	  de	  studerende	  og	  prøv	  at	  holde	  fast	  i	  
disse.	  Fremdriftsreformen	  kommer	  til	  at	  hjælpe	  os.	  Fokusér	  på	  arrangementer,	  der	  fastholder	  
nye/kommende	  alumner.	  	  
Ide	  fra	  Pahuus:	  Reklamer	  til	  forskellige	  arrangementer,	  hvor	  alumnerne	  faktisk	  dukker	  op.	  DFS	  
evt.?	  Sender	  de	  noget	  ud,	  vi	  kunne	  reklamere	  i?	  Eller	  vi	  kan	  reklamere	  til	  deres	  arrangementer	  og	  
alliere	  os	  med	  medlemmer	  i	  DFS.	  
	  
c.	  debat	  (se	  pkt.	  a	  under	  afholdelse)	  	  
d.	  fest	  (se	  pkt.	  a	  under	  afholdelse)	  	  
	  
3. konstituering:	  	  
	  
I	  år,	  da	  vi	  kun	  reelt	  set	  er	  4	  medlemmer	  (med	  snart	  Morten	  bortrejst),	  bliver	  bestyrelsesrollerne	  
mest	  af	  formel	  karakter.	  	  
Resultatet	  af	  valget	  til	  bestyrelsens	  poster:	  	  
Formand:	  Marie	  Louise	  
Næstformand:	  Anne	  
Kasserer:	  Maja	  
Hjemmesideansvarlig:	  Peter	  vil	  gerne	  fortsætte	  og	  vil	  gerne	  holde	  et	  ”hackathon”	  med	  os	  alle	  i	  
bestyrelsen.	  Begge	  ting	  tager	  vi	  i	  mod	  med	  tak	  og	  henrykkelse.	  Hackathon	  til	  sommerseminaret?	  
Maja	  sætter	  os	  ved	  samme	  lejlighed	  ind	  i	  det	  nye	  regnskabsprogam.	  	  
	  
4. forventningsafstemning,	  brainstorm,	  håb	  og	  drømme:	  	  
	  
a.	  Hvad	  håber	  vi	  på	  med	  i	  år?	  	  
b.	  Hvad	  vil	  vi	  gerne	  med	  det,	  vi	  allerede	  laver?	  
c.Hvad	  vil	  vi	  gerne	  blive	  bedre	  til?	  
d.	  Hvad	  vil	  vi	  gerne	  prioritere	  som	  nyt	  i	  år?	  
e.	  Hvor	  mange	  kræfter?	  
	  
Vi	  er	  nødt	  til	  at	  skrue	  ambitionsniveauet	  pga.	  den	  lille	  bestyrelsesbesætning.	  	  
	  
Foreslag	  til	  arrangementer:	  	  
	  
Generalforsamling:	  	  

-‐ lør.	  9.	  april.	  FY!	  til	  faglig	  weekend	  –	  datoen	  er	  taget.	  	  
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-‐ Senest	  9.	  Marts	  udsending	  af	  invitation.	  	  
-‐ Indkaldelse	  til	  GF	  senest	  1.	  februar.	  	  

	  
Kandidatintro	  (25.-‐27.	  august):	  
Arbejdsgruppen	  skal	  tale	  om,	  om	  vi	  skal	  ansætte	  kandidattutorer	  til	  afholdelse	  heraf.	  	  
Christian	  kan	  være	  med	  til	  at	  planlægge,	  men	  ikke	  til	  at	  afholde	  pga.	  arbejdspres	  i	  internationalt	  
center.	  	  
Maja,	  Anne	  og	  Morten	  kan	  arrangere	  og	  deles	  om	  afholdelsen.	  Marie	  Louise	  melder	  foreløbig	  fra	  
til	  den	  opgave	  pga.	  specialeslutspurt.	  	  
To	  do	  for	  arbejdsgruppen:	  	  

-‐ Formøde	  mandag	  d.	  15.	  juni	  kl.	  16.15-‐18.15	  i	  fredagsbaren	  (m.	  Kasper).	  	  
-‐ Aftal	  møde	  med	  Thomas	  og	  Kasper	  i	  tidsrummet	  10-‐14	  (Maja	  kontakter	  begge	  i	  

fællesmail).	  	  
	  
Filosofisk	  sammenkomst	  (tors.	  27.	  august):	  	  

– holde	  møde	  med	  Thomas	  	  
– finde	  liste	  på	  ”specialeafleverere”	  –	  kan	  vi	  uddelegere	  den	  opgave	  til	  instituttet?	  (inkl.	  

betaling	  af	  kopper	  medmindre	  vi	  vil	  lave	  filibidkrus?	  Den	  diskussion	  tager	  vi	  senere).	  	  
– ordne	  invitationer	  mv.	  i	  juni.	  	  
– Møder:	  2	  møder	  i	  juni,	  2	  møder	  i	  august.	  	  
– Arbejdsgruppen	  aftaler	  møder	  angående	  filosofisk	  sammenkomst.	  	  

	  
Specialereception:	  	  
Start	  planlægning	  op	  til	  vinter	  efter	  efterårssemestret	  –	  der	  kender	  vi	  folk,	  der	  vil	  melde	  sig	  til.	  	  

-‐ Planlægges	  til	  afholdelse	  i	  marts/april.	  	  
-‐ Planlægning	  begynder	  i	  december/januar	  eller	  i	  marts	  efter	  at	  bestyrelsesmedlemmerne	  

har	  afleveret	  speciale.	  	  
	  
Specialekreds:	  
Regner	  vi	  med,	  kommer	  naturligt	  i	  gang	  med	  bestyrelsesmedlemmers	  specialeopstart.	  	  
	  
Kandidater	  i	  job:	  	  
Kasper	  planlægger	  at	  lægge	  det	  i	  efteråret,	  men	  vi	  skal	  tale	  med	  ham	  om,	  om	  det	  ikke	  ligger	  bedre	  
i	  forårssemestret	  (marts)???	  –	  det	  vil	  passe	  bedst	  for	  os.	  	  
	  
CV/kompetence-‐arrangementet:	  
slåes	  sammen	  med	  Kandidater	  i	  Job?	  
Et	  forårsarrangement,	  så	  det	  lader	  vi	  foreløbig	  ligge.	  	  
	  
Juleafslutning	  for	  kandidatsuddannelsen	  

-‐ december.	  	  
	  
Filosofi	  i	  verden:	  

-‐ møder:	  1	  i	  august	  (skrive	  opslag),	  2-‐3	  i	  september	  (hhv.	  læse	  ansøgninger	  og	  holde	  
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workshops).	  	  
-‐ August:	  

o Planlægningsmøde	  3.	  August	  kl.	  16.15	  	  
o ”call	  for	  oplæg”	  skal	  udsendes	  (Morten)	  
o Kontakte	  gymnasier	  (	  
o Lave	  opreklamering	  af	  projektet	  
o Planlægge	  datoer	  for	  workshops	  (som	  skal	  med	  på	  seminaropslag)	  	  

-‐ Et	  projekt,	  vi	  gerne	  vil	  køre	  hvert	  semester,	  så	  det	  hele	  gentages	  igen	  fra	  februar	  osv.	  	  
	  
Nyhedsbreve:	  	  

-‐ foreningsårets	  første	  nyhedsbrev	  laves	  fredag	  d.	  12.	  juni	  kl.	  13.00	  –	  Anne	  og	  Marie	  Louise.	  	  
	  
Kalender:	  	  

-‐ Maja	  opdaterer	  kalender	  midt	  i	  juni.	  	  
	  
Facebook:	  	  

-‐ opdateres	  senere,	  efter	  kalenderopdatering	  –	  Anne.	  Videre	  opdatering	  planlægges	  til	  
sommerseminaret.	  

	  
Hjemmesideopdatering:	  	  

-‐ Peter	  –	  inden	  nyhedsbrev	  udsendes	  
	  
Lave	  struktur	  i	  forhold	  til	  kalender	  og	  (snappy!)	  kommunikation.	  Hvor	  ofte,	  hvornår	  og	  hvor	  
meget	  smider	  vi	  ud	  til	  medlemmer	  de	  forskellige	  steder	  osv.	  	  
-‐	  det	  fik	  vi	  ikke	  drøftet	  og	  tager	  det	  sandsynligvis	  til	  sommerseminaret.	  	  
	  
Sprogpolitik:	  Skal	  vi	  begynde	  at	  kommunikere	  på	  engelsk?	  (den	  tager	  vi	  senere)	  
	  
Baggrund:	  Kan	  vi	  få	  lov	  til	  at	  linke	  til	  baggrund	  på	  vores	  hjemmeside	  osv.?	  	  
	  
	  
Pause	  (ikke	  afholdt)	  	  
	  
5.	  Årshjul	  (ovenstående	  årsplanlægning	  blev	  illustreret	  i	  hånden).	  	  
	  
6.	  arbejdsgrupper	  og	  arbejdsfordeling	  
-‐	  se	  pkt.	  4	  
	  
7.	  mødekalender	  (planlægges	  til	  sommerseminar/hackathon).	  	  
	  
Dato	  for	  sommerseminar:	  søn.	  d.	  21.	  juni	  kl.	  14.	  Peter	  fikser	  et	  lokale	  på	  Uni	  –	  eller	  
internationalt	  center	  (Christian)?	  	  
	  
8.	  evt.	  (der	  dukkede	  ikke	  noget	  op	  i	  evt.)	  	  



Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Filibid	  –	  kandidat-‐	  og	  alumneforening	  ved	  AU	   01.06.15	  

	  


