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Referat af Filibids generalforsamling 18. april
2015

Formalia (valg af dirigent og referent)
Carsten Fogh Nielsen og Jon Rostgaard Boiesen blev valgt som
henholdsvis dirigent og referent uden modkandidater.
Godkendelse af dagsorden
Rettelse af punkt 5 fra ”De kritiske revisorers bemærkninger”
til ”Valg af kritiske revisorer”. Derefter godkendt.
Bestyrelsens årsberetning
Formand Anne Engedal fremlagde beretningen.
Anne Marie Pahuus foreslog at Filibid koblede sig til Hartnackforelæsningen, Løgstrup-seminaret og Future-seminarerne, samt på
instituttets Facebookside.
Andreas Birch Olesen spurgte til hvad der gav succes ved samarbejder.
Anne Engedal svarede, at det gav legitimitet og kommunikationskanaler
at samarbejde med instituttet. I forhold til samarbejde med Kalif gav det
det kritisk masse.
Anne Marie Pahuus efterlyste faglige arrangementer for alumner.
Anne Engedal svarede at man helst ikke ønskede at konkurrere med
eksisterende tilbud som Filosofisk Forening og Idealismekredsen.
Man havde forsøgte at holde specialeseminar, men der havde været for få
tilmeldte.
Carsten Fogh Nielsen fremhævede som medlem bestyrelsen af
alumneforeningen på pædagogisk filosofi at det var svært at få folk til at
komme også der.

Anne Marie Pahuus præciserede, at det ikke nødvendigvis skulle være
arrangementer, men gerne noget virtuelt i stil med magasinet Baggrund.
Henrik Jøker Bjerre foreslog fælles arrangementer for forskellige
alumneforeninger på de forskellige institutter.
Andreas Birk Olesen spurgte til om man havde spurgt til om andre
foreninger ville havde problemer med overlapende arrangementer.
Anne Engedal svarede, at det var et spørgsmål om bestyrelsens
ressourcer, at man ikke ville gå ind over arrangementer, der allerede
fandtes og fungerede, men at man i fremtiden kunne forestille sig
arrangementer i samarbejde med for eksempel Filosofisk Forening.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014
Kasserer Maja Kjær Sloth fremlagde regnskabet.
Regnskabsperioden var blevet ændret fra at følge foreningsåret til at følge
kalenderåret.
Der optræder ingen indtægt under ”Generalforsamling 2014”, da
deltagelse på generalforsamlingen var gratis for nyindmeldte medlemmer.
Universitetet vil fremover betale vin til de alumner der holder oplæg på
”Kandidater i job”.
Rune Blom anførte at det hedder ”omkostninger” og ”udgifter”, samt at
det hed ”resultat” og ikke ”balance”. Han spurgte derudover til om
overskuddet ikke var for stort.
Maja Kjær Sloth svarede, at svarede, at det var godt at have en kapital at
trække på, da man ikke regnede med at medlemstilgangen fremover ikke
ville være så stor.
I forbindelse med revisorernes bemærkninger fortalte Maja Kjær Sloth at

der var udgifter for 1277,75 kr. der først bliver betalt i 2015 og indgår i
budgettet for 2015.
Lars Lodberg spurgt til udgifter ”Andre arrangementer”. Kostede ”Filosofi i
verden” ikke mere?
Maja Kjær Sloth svarede, at gymnasierne afholdt udgifterne til transport,
og at udgifterne var julehygge og Cand. Muligheder.
Valg af kritiske revisorer
Thomas Larsen og Jes Harfeld blev genvalgt med akklamation.
Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015
Maja Kjær Sloth fremhævede at man havde fået tilskud fra fredagsbaren.
Anne Marie Pahuus spurgte til donationen.
Maja Kjær Sloth svarede, at det var et medlem, der havde givet den.
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr
Bestyrelsens forslag om indmeldelsesgebyr på 150 kr. for
studerende og
arbejdsløse, samt 300kr. for alumner i arbejde blev
vedtaget.

Valg af bestyrelse 2015
Anne Engedal, Maja Kjær Sloth, Christian Ravn Olesen og Morten
Rødgaard-Hansen blev genvalgt. Marie Louise Nøhr Geil blev nyvalgt.
Meddelelser

Anne Engedal gav en række praktiske oplysninger om aftenens videre
forløb.
Evt.
Niels Kristian Nielsen mente at foreningen godt kunne være mere

opsøgende i forhold til alumner.
Anne Marie Pahuus tilbød som prodekan for forskning og talent at deltage
i et møde om det.

