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1. FORMALIA	  
a. Valg	  af	  dirigent:	  Carsten	  Fogh	  Nielsen	  
b. Valg	  af	  referent:	  Maja	  

2. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  	  
Punkt	  7	  ændrer	  navn	  til	  ”Valg	  af	  interne	  revisorer”.	  
Dagsordenen	  er	  godkendt.	  

3. DISKUSSION	  AF	  FORENINGENS	  GRUNDLAG,	  HERUNDER	  MULIGE	  
AKTIVITETER	  

Anne	  Engedal	  og	  Peter	  Thuborg	  præsenterer	  grundlaget	  for	  foreningen	  og	  opstartgruppens	  
lister	  over	  mulige	  aktiviteter.	  
Foreningens	  grundlag:	  Opstartsgruppen	  forstiller	  sig	  en	  forening	  med	  en	  bestyrelse	  på	  7	  
personer.	  	  
	  
Idékatalog	  til	  aktiviteter	  

• Filosofisk	  Sammenkomst:	  	  
Årsfesten	  for	  filosofi,	  lægger	  i	  uge	  35	  –	  introduktionsugen	  for	  de	  nye	  bachelorstuderende.	  	  
En	  middag	  med	  undervisere,	  studerende	  og	  som	  noget	  nyt	  alumner.	  Der	  er	  taler	  og	  de	  
studerende,	  der	  har	  afleveret	  speciale	  bliver	  fejret.	  	  

• Kandidater	  i	  job	  +	  kandidaters	  arbejdsgivere	  
Studievejledningen	  på	  fagene	  på	  Arts	  afholder	  arrangementet	  Kandidater	  i	  job	  –	  på	  filosofi:	  
”Filosoffer	  i	  job”.	  Filibid	  kan	  hjælpe	  med	  at	  skabe	  kontakt	  til	  alumner.	  

• Introduktion	  til	  kandidatuddannelsen	  
Introduktion	  til	  kandidatuddannelsen	  i	  filosofi	  for	  bachelorstuderende,	  der	  skal	  til	  at	  vælge	  
kandidatuddannelse.	  Et	  arrangement	  i	  samarbejde	  med	  studievejledningen.	  

• Specialekredse	  à	  diskussionsgrupper	  
Diskussion	  af	  bestemte	  filosofiske	  emner,	  værker,	  filosoffer	  …	  



• Filibid-‐net	  
Et	  netværk	  af	  filosofi-‐alumner.	  Kan	  eventuelt	  kombineres	  med	  Linkedin,	  facebook	  eller	  andet.	  

• Alumne-‐shadow	  
Som	  alumne	  kan	  man	  melde,	  hvis	  man	  har	  lyst	  til	  at	  få	  en	  studerende	  til	  at	  følge	  sig	  en	  dag	  på	  
arbejde.	  	  

• Nyhedsbreve	  –	  opdaterings-‐headsup	  
En	  kortere	  opdateringsmail	  med	  arrangementer	  og	  nyheder	  om,	  hvad	  der	  sker	  på	  filosofi	  på	  
AU	  og	  i	  Filibid.	  

• Arrangementskalender	  –	  hjemmeside	  
Samle	  alle	  arrangementer	  og	  foreninger	  og	  deres	  aktiviteter	  i	  en	  samlet	  kalender.	  

• Foredrag/oplæg	  à	  overvej	  hvor	  hullet	  er?	  
Vi	  vil	  gerne	  lave	  nogle	  foredragsarrangementer,	  men	  det	  handler	  om	  at	  finde	  et	  hul	  i	  det	  
tilbud,	  der	  allerede	  er	  på	  filosofi	  på	  AU.	  

• Filosofi	  i	  verden	  (foredrag	  på	  gymnasier	  ect.)partnerskaber	  
Få	  filosofien	  ud	  i	  verden.	  Kandidatstuderende	  fra	  filosofi	  holder	  oplæg	  på	  gymnasier	  og	  andre	  
steder	  om	  filosofi	  som	  fag	  og	  om	  filosofiske	  emner.	  	  

• Opdateret	  facebookside	  for	  Filibid	  	  
• Google-‐calender,	  der	  kan	  synces	  med	  andre	  kalendre	  
• Informationskanal	  til	  bacheloruddannelsen	  om	  kandidatuddannelsen	  og	  

arbejdsmarkedet.	  
• Kandidatintroduktionen	  

Introduktionsarrangement	  når	  kandidatuddannelsen	  starter.	  Vi	  vil	  gerne	  bidrage	  til,	  at	  det	  
bliver	  godt,	  at	  der	  er	  ældre	  kandidatstuderende,	  der	  kan	  introducere	  de	  nye	  til	  
kandidatuddannelsen.	  

• Filosofi-‐kompetenceudviklingsarrangement	  (fx	  Fagspecifik	  CV-‐arrangement)	  
• Opgavebank	  

Samling	  af	  opgaver	  og	  specialer.	  
• Tidskriftsdeadline-‐oversigt	  à	  hvornår	  har	  de	  forskellige	  relevante	  tidsskrifter	  

deadline,	  hvad	  kræver	  de	  etc.	  	  
• Rabatordninger	  

Relevante	  rabetordninger	  med	  boghandler	  etc.	  	  
• Digital	  Doxa	  –	  et	  arkiv	  over	  alle	  Doxa-‐udgivelser	  (studenterblad	  på	  filosofi)	  
• Historieoversigt	  –	  med	  medlemsredigering.	  

Filosofi	  på	  Aarhus	  Universitets	  historie.	  	  
Med	  mulighed	  for	  at	  alle	  kan	  redigere	  i	  teksten.	  

• Alumne-‐projekter	  –	  annoncer	  hvad	  du	  laver.	  
Hvad	  laver	  alumnerne.	  

• Anmeldelser	  –	  medlemsredigering	  
Anmeldelser	  af	  filosofi	  –	  bøger,	  artikler	  osv.	  
Anmeldelser	  af	  andre	  ting	  ud	  fra	  en	  filosofisk	  vinkel:	  film,	  reklame,	  kunst	  etc.	  

• Filosofiudgivelser,	  kultur	  etc.	  med	  filosofipræg.	  	  
En	  oversigt	  over	  hvilke	  nye	  filosofiske	  udgivelser	  der	  er.	  
	  
Andre	  forslag:	  



• Bringe	  nogle	  andre	  emner	  i	  spil	  end	  de	  direkte	  filosofiske	  –	  for	  dem	  der	  arbejder	  med	  
noget	  andet	  end	  filosofi	  nu	  og	  gerne	  vil	  have	  filosofiske	  inputs	  til	  de	  emner,	  de	  arbejder	  
med.	  	  

• En	  ceremoni	  for	  dem,	  der	  afleverer	  speciale	  (kan	  måske	  tænkes	  ind	  i	  Filosofisk	  
sammenkomst).	  

• En	  forbindelse	  mellem	  Filosofisk	  forening	  og	  Filibid	  à	  opreklamere	  foredrag	  der	  
allerede	  eksisterer	  

• Skabe	  bro	  mellem	  nuværende	  studerende	  og	  alumner.	  Tage	  aktuelle	  cases	  op	  til	  
diskussion	  à	  bringe	  cases	  op	  i	  et	  forum,	  hvor	  alle	  kan	  diskutere	  dem.	  	  

• Filibidnet:	  det	  er	  svært	  at	  få	  sådan	  noget	  op	  at	  køre.	  Brug	  platforme	  som	  folk	  allerede	  
er	  på	  –	  linkedin,	  facebook	  el.lign..	  

• Optage	  forelæsninger,	  oplæg	  –	  sådan	  det	  kan	  lægges	  på	  nettet	  og	  streames.	  	  
• Tænk	  på	  filosofferne	  i	  udlandet	  –	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  forbindelse	  til	  dem?	  Også	  for	  at	  

kunne	  skabe	  samarbejder	  som	  kan	  bruges	  for	  kandidatstuderende	  til	  at	  sammensætte	  
et	  udlandsophold.	  

• Nogen	  gange	  er	  der	  nogen,	  der	  skriver	  til	  instituttet	  eller	  fagudvalget	  og	  beder	  om	  en	  
filosofisk	  analyse	  –	  det	  vil	  foreningen	  også	  kunne	  bidrage	  til	  à	  kan	  formidle	  kontakt	  til	  
alumner	  med	  forskellige	  filosofiske	  specialer.	  

• Hjælpe	  hinanden	  til	  at	  finde	  jobs.	  Coaching	  fra	  ældre	  alumner	  til	  helt	  nyuddannede.	  
• Præsentation	  af	  en	  case	  –	  hvordan	  filosofien	  bruges	  i	  det	  –	  diskussion	  mellem	  alumner	  

og	  studerende.	  	  
• Opstille	  teoretiske,	  filosofiske	  problemstillinger	  ud	  fra	  ens	  hverdag	  og	  få	  

kandidatstuderende	  og	  alumner	  til	  at	  komme	  med	  inputs	  til	  den	  problemstilling.	  
• Opstilling	  af	  idékataloget	  i	  nogle	  mere	  skarpe	  kategorier.	  
• Case-‐arbejde:	  både	  inputs	  fra	  studerende	  og	  alumner	  à	  alumner	  har	  andre	  inputs	  end	  

studerende.	  
• Kommunikationsveje:	  skal	  være	  adskilte	  mellem	  studerende	  og	  alumner.	  Det	  er	  ikke	  

alt,	  der	  skal	  ud	  på	  Linkedin	  fx.	  
• Bruge	  alumneforeningen	  til	  at	  skabe	  en	  struktur,	  hvor	  alumner	  kan	  melde	  tilbage	  til	  

uddannelsen	  à	  give	  ideer	  til,	  hvordan	  uddannelsen	  kan	  forbedret	  ud	  fra	  hvordan	  
alumnerne	  tænker.	  Melde	  ideerne	  ind	  til	  de	  relevante	  instanser.	  	  
à	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  Filibid	  ikke	  skal	  dræne	  aftagerpanelerne.	  	  

• Udvikling	  af	  en	  form	  for	  kommunikationsstrategi	  à	  en	  slags	  taskforce	  til	  at	  udtænke	  
hvordan	  filosofi	  kan	  formidles	  i	  erhvervsmæssig	  sammenhæng.	  

• Samle	  alt	  filosofi,	  der	  er	  på	  lyd	  og	  video	  på	  nettet	  -‐	  forelæsninger,	  oplæg	  på	  
uddannelsen	  	  

• Hvordan	  laver	  universitetet	  møder	  om	  filosofi-‐uddannelsen	  spændende	  nok	  til	  at	  
alumner	  vil	  deltage	  og	  give	  deres	  inputs	  til	  udviklingen	  af	  uddannelsen?	  
à	  det	  er	  altid	  spændende	  at	  høre	  om,	  hvor	  den	  uddannelse,	  man	  har	  læst,	  har	  bevæget	  
sig	  hen.	  De	  fleste	  mennesker	  er	  nysgerrige	  og	  vil	  gerne	  give	  deres	  inputs.	  Filibid	  kan	  
være	  et	  forum	  for	  udveksling	  af	  ideer	  mellem	  uddannelsen	  i	  filosofi	  og	  alumner.	  

	  
En	  kategorisering	  af	  aktiviteterne	  i	  tre	  spor:	  	  

-‐ Hvad	  gør	  man	  for	  dem,	  der	  er	  studerende	  –	  bachelor	  og	  kandidat.	  
-‐ Hvad	  er	  rettet	  direkte	  mod	  alumner.	  



-‐ Sammentænkning	  af	  de	  to	  ting	  –	  hvordan	  der	  skabes	  sammenhæng	  mellem	  studerende	  
og	  alumner.	  

	  

4. GODKENDELSE	  AF	  VEDTÆGTER	  
Jon	  Rostgaard	  Boiesen	  gennemgår	  vedtægterne.	  
	  
Diskussion	  af	  vedtægterne:	  
Diskussion	  af	  om	  der	  skal	  være	  et	  årligt	  kontingent.	  Bestyrelsen	  skal	  bruge	  tiden	  på	  at	  lave	  
aktiviteter	  ikke	  på	  fundraising.	  	  
Opstartsgruppen	  forventer,	  at	  det	  vil	  kræve	  mindre	  energi	  at	  søge	  fonde	  end	  at	  indkræve	  
kontingent.	  	  
Man	  kan	  opfordre	  folk	  til	  at	  bruge	  betalingsservice	  til	  at	  indbetale	  kontingent.	  	  
Målet	  er	  at	  alle,	  der	  har	  læst	  filosofi	  er	  meldt	  ind	  –	  og	  kan	  så	  vælge	  arrangementer	  til	  og	  fra.	  	  
à	  munder	  ikke	  ud	  i	  et	  medlemskab.	  
	  
Skal	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  ekskludere	  folk	  fra	  foreningen?	  	  
Måske	  skal	  det	  kunne	  gøres	  for	  det	  enkelte	  medie/forum.	  
Der	  kunne	  også	  indskrives	  en	  paragraf	  om	  at	  der	  skal	  holdes	  en	  sober	  tone	  i	  alt	  debat	  i	  
foreningen.	  	  
	  
Der	  mangler	  en	  paragraf	  om	  beslutningsdygtighed	  i	  bestyrelsen	  og	  på	  generalforsamlingen	  à	  
hvor	  mange	  skal	  der	  være	  tilstede	  for	  at	  bestyrelsen	  og	  generalforsamlingen	  er	  
beslutningsdygtige.	  
	  
Behandling	  af	  indkomne	  ændringsforslag	  til	  vedtægter:	  
Det	  vedtages	  at	  ændringsforslag	  vedtages	  ved	  simpelt	  flertal.	  
	  
ÆF	  1	  linje	  42	  
Linjen	  omskrives	  til:	  
”-‐	  have	  en	  bachelorgrad,	  kandidatgrad,	  et	  tilvalg,	  sidefag	  eller	  tilsvarende	  i	  filosofi	  fra	  Aarhus	  
Universitet”	  
	  
ÆF	  1	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
ÆF	  2	  til	  linje	  86	  
Linjen	  ændres	  til:	  ”-‐	  Valg	  af	  en	  eller	  flere	  revisorer”	  	  
Konsekvensrettelser:	  §	  4	  stk	  8	  og	  §8	  stk	  1	  og	  2	  
	  
ÆF	  2	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
ÆF	  3	  linje	  104	  
”ændring	  af	  kontingent”	  slettes	  
	  
ÆF	  3	  er	  vedtaget.	  
	  



ÆF	  4:	  3§	  nyt	  stk.	  6	  
”Bestyrelsen	  kan	  ved	  enstemmighed	  træffe	  beslutning	  om	  at	  ekskludere	  enkelte	  medlemmer,	  
hvis	  den	  finder	  at	  disse	  aktivt	  modarbejder	  foreningens	  formål.”	  
	  
Antal	  stemmer	  for	  forslaget:	  20	  
Antal	  stemmer	  imod:	  24	  
Ændringsforslaget	  er	  faldet.	  
	  
ÆF	  5:	  Indføre	  et	  nyt	  stk.	  under	  §6.	  	  	  
”Stk	  7.	  Bestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  flere	  end	  halvdelen	  af	  bestyrelsesmedlemmerne	  
er	  tilstede	  ved	  et	  bestyrelsesmøde.”	  
	  
ÆF	  5	  falder	  fordi	  ÆF	  til	  ÆF	  5	  blev	  vedtaget.	  
	  
ÆF	  til	  ÆF	  5:	  
”Stk	  7.	  Bestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  mindst	  halvdelen	  af	  bestyrelsesmedlemmerne	  er	  
tilstede	  ved	  et	  bestyrelsesmøde.”	  
	  
ÆF	  til	  ÆF	  5	  er	  vedtaget.	  
	  
ÆF	  6:	  3§	  nyt	  stk.	  7	  
”	  En	  ordinær	  eller	  ekstraordinær	  generalforsamling	  kan	  ved	  simpelt	  flertal	  beslutte	  at	  
ekskludere	  medlemmer,	  som	  skønnes	  at	  modarbejde	  foreningens	  interesser.”	  
	  
Antal	  stemmer	  for:	  2	  
Antal	  stemmer	  imod:	  30	  
Ændringsforslaget	  falder.	  	  
	  
Afstemning	  om	  vedtægterne	  for	  Filibid	  med	  de	  vedtagne	  vedtægtsændringer.	  
Vedtægterne	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  

5. GODKENDELSE	  AF	  BUDGET	  
Maja	  Kjær	  Sloth	  præsenterer	  forslaget	  til	  Budget	  for	  Filibid	  for	  foreningsåret	  2014.	  	  
Budgettet	  gælder	  indtil	  næste	  generalforsamling	  i	  foråret	  2015.	  	  
	  
Det	  påpeges	  at	  1500	  kr	  ikke	  er	  meget	  at	  bruge	  på	  et	  logo	  til	  foreningen.	  Beløbet	  er	  sat	  efter,	  at	  
bestyrelsen	  kan	  få	  en	  til	  at	  lave	  logoet	  til	  vennepris,	  hvis	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  kan	  det	  
være,	  at	  det	  bliver	  dyrere.	  
Det	  påpeges	  at	  3000	  kr	  ikke	  er	  meget	  til	  rejserefusion,	  hvis	  flere	  bestyrelsesmedlemmer	  bor	  
uden	  for	  Østjylland.	  	  
Det	  påpeges	  at	  bestyrelsen	  for	  Filibid	  helst	  skal	  bruge	  deres	  tid	  og	  energi	  på	  at	  lave	  aktiviteter	  
og	  ikke	  på	  at	  søge	  penge	  i	  fonde.	  Opstartsgruppen	  kender	  til	  et	  par	  puljer	  på	  universitetet	  til	  
opstart	  af	  nye	  foreninger,	  som	  det	  ikke	  vil	  kræve	  meget	  tid	  at	  søge	  penge	  fra,	  og	  det	  er	  penge,	  
som	  skal	  søges	  nu,	  hvor	  foreningen	  er	  ved	  at	  starte	  op.	  Det	  skal	  tages	  op	  igen	  på	  næste	  
generalforsamling,	  om	  bestyrelsen	  fortsat	  skal	  bruge	  tid	  på	  at	  søge	  penge	  fra	  fonde.	  	  



	  
Budgettet	  er	  godkendt	  ved	  applaus.	  

6. VALG	  AF	  BESTYRELSE	  +	  SUPPLEANT	  
Opstillinger	  til	  bestyrelsen:	  
-‐	  Niels	  Jakob	  Harbo	  
-‐	  Maja	  Kjær	  Sloth	  
-‐	  Anne	  Engedal	  
-‐	  Peter	  Thuborg	  
-‐	  Morten	  Rødgaard-‐Hansen	  
-‐	  Jon	  Rostgaard	  Boiesen	  
-‐	  Christian	  Ravn	  Olesen	  
	  
Opstilling	  til	  suppleant	  til	  bestyrelsen:	  
-‐	  Marie	  Louise	  Nøhr-‐Geil	  	  
-‐	  Mads	  Lunau	  
	  
Bestyrelsen	  og	  suppleanterne	  er	  valgt	  ved	  applaus	  og	  konstituerer	  sig	  selv	  på	  det	  
førstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

7. VALG	  AF	  INTERNE	  REVISORER	  
Opstillinger	  til	  revisorer:	  
-‐	  Jes	  Harfeldt.	  
-‐	  Thomas	  Larsen	  
	  
Revisorerne	  er	  valgt	  ved	  applaus.	  

8. BEHANDLING	  AF	  INDKOMNE	  FORSLAG	  
Der	  er	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

9. EVT.	  	  
Der	  mangler	  et	  punkt	  i	  standartdagsordenen	  til	  generalforsamlingen	  i	  vedtægterne	  om	  at	  der	  
skal	  være	  valg	  til	  bestyrelsen	  ved	  generalforsamlingen.	  Generalforsamlingen	  beslutter	  at	  
dette	  punkt	  indføres	  i	  vedtægterne.	  	  


