
Filbid bestyrelsesmøde og sommerseminar torsdag d. 19.6. kl. 16.30 
Sted: Sølystgade 14, st. 
 
Program: 
16.30-18.00 Regulært bestyrelsesmøde 
18.00-18.30 Spisning 
18.30-20.00 Seminardel 1  
20.00-20.15: pause 
20.15 - 21.30: Seminardel 2 
 
Dagsorden regulært bestyrelsesmøde: 
 
1. formalia:  
Ordstyrer: Anne Engedal 
Referent: Marie Louise Nøhr Geil 
Tilstedeværende: Niels Jakob Harboe, Morten Rødgaard-Hansen, Christian Ravn Olesen, Jon 
Rostgaard Boiesen, Marie Louise Nøhr Geil (suppl.), Maja Kjær Sloth, Anne Engedal og Peter 
Thuborg.  
 
Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendes. 
Det bemærkes desuden, at gamle referater nu er lagt ind på hjemmesiden.  
 
 
2. Nyt fra arbejdsgrupperne 
 
Filosofi i verden 
Vi har allerede fået ansøgninger.  
Silkeborg og Katedralskolen er indtil videre de eneste gymnasier, der har svaret og de vil begge 
gerne have besøg af Filosofi i Verden.  
De tre andre gymnasier, vi har kontaktet, har endnu ikke svaret.  
Anne sender sin mail til Silkeborg til Christian, der sender den videre til Viborg gymnasium, hvor 
han mener, der vil være interesse for tilbuddet.  
Niels Jakob har kontakt til Skive Teknisk Gymnasium. NJ forhører sig i Skive og giver Filosofi i 
Verden-gruppen kontaktinfo.  
 
Kandidatintro og filosofisk sammenkomst 
 
Filosofisk sammenkomst:  
Som sædvanlig sidste torsdag i august – i år d. 28. august. Arbejdsgruppen har fået en aftale med 
matematisk kantine om leje af lokaler til arrangementet. Der tages fat på at lave særlige invitationer 
til de specialestuderende/alumner, der har afleveret/afleverer i løbet af det sidste år. Filosofisk 
Sammenkomst inkl. specialereceptionen kommer til at indgå i kandidatintro.  
Symposion/-um: TSW’s projekt; undervisere, repræsenterende de forskellige kandidatspor, holder 
oplæg om fælles emne med forskellige vinkler relativt til sporene.  
 
Kandidatintro:  
3 hele dage i uge 35.  
Ideer til program:  



- Studievejlederoplæg om kandidatuddannelsen, tænkeøvelse ang. at skabe sig en rød tråd 
under hele kandidatuddannelsen.  

- Om at skrive frie opgaver og generelt om arbejdsformer på kandidaten (om brug af vejleder 
eksempelvis): v. undervisere eller alternativt v. pædagogisk center?  

- Smagsprøver på MA-symposion/-um.  
- Plads til spørgsmål fra de nye kandidatstuderende.  

 
Mandag d. 30.: Internt koordineringsmøde med TSW (om kand. intro og Fil. Sammenkomst). 
Kl.13? Bl.a. skal priser cleares.  
 
Der blev sluttelig talt om bedre generel integrering af kandidatstuderende på C-linjen.  
 
Hjemmeside:  
Alt der skal på hjemmesiden skal være i hænde hos Peter 1. juli.  
Der er lavet drop-down menu mm.  
”Kontakt” og ”vedtægter og referater” samles i noget alla ”om filibid”, ”om os” eller ”formalia”.  
E-mail: Et eller andet e-mail problem er opstået. Løsning: Det bliver sådan, at Christian tjekker 
mailen, sender indkomne mails videre til rette bestyrelsesvedkommende. Peter og Christian sætter 
mailen op sammen. Vi beholder vores mailadresser som de er.  
 
Forslag fra Niels Jakob: Der skal være et menupunkt, der hedder ”kontakt”, hvorunder filibid-
mailen skal ligge. Vedtages.  
 
3. Logo 
 
Præsentation af nye forslag v. Morten: 
Motiv: Platon og Aristoteles (fra Skolen i Athen), orange-rød og blå stencils, tekst påkoblet.  
 
Valg af logo:  
Der har været forslag om mere douche farver. Måske helt andre farver, men det kan vi altid selv 
justere. Vi er meget glade for det flotte arbejde og siger tak til Annette. Vi tilbyder god skriftlig 
anbefaling, hvis hun ønsker det. Og sender betaling.  
Vi ønsker os logoerne i vektor-filer og indesign-filer.  
Ide: evt. kan vi få lavet krus med logoet på til kandidatintroen.  
 
 
4. Økonomi 
 
Papirer fra banken underskrives af alle faste bestyrelsesmedlemmer: aftale om oprettelse af konto 
mv.  
 
Bespisning af bestyrelsen – beløb: ?  
Vi har givet 200kr til buket til Hans Fink ved hans afskedsreception 19.06.14.  
 
5. Filibid i sommerferien 
 
Doxascanning:  
Carsten Fogh har de tidlige udgivelser. Peter tjekker statsbiblioteket for Doxa samling.  



Vi mødes d. 8. juli kl. 12.00, bygn. 1467, 6. sal og scanner og ser Tour de France.  
 
Næste møder:  
Datoer er meldt ud i kalenderen - evt. sommermiddag?  
 
6. evt. 
AU-career har kontaktet os og vil gerne indgå i et samarbejde med os. Vi er ikke interesseret i at 
reklamere for dem i nyhedsbreve osv. Vi er åbne for samarbejde om konkrete arrangementer. Anne 
formulerer et pænt svar til AU-career, hvor vi også gør opmærksom på vores fokus og på at vi ikke 
overlapper med nogle af deres projekter.  


