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Filibid bestyrelsesmøde 

05.02.2017 
 

Referent:  

 

Dato: 5. februar 2017  

Tid: kl. 15.00-17.30 
 

Sted: Jægergårdsgade 18, 1. Sal 

Tilstedeværende:  
 
Maja Kjær Sloth, Peter Thuborg, Astrid Buizer, Jon Auring 

Grim og Anne Engedal 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

1. Formalia  

a) Valg af referent  

b) Valg af ordstyrer 

a) Anne 

b) Maja 

 

2. Faste statuspunkter 

a) Filosofi i verden (Anne og Jon) 

b) Hjemmeside (Peter) 

c) Kalender (Peter)  

d) Facebook (Peter) 

a) Filosofi i verden 

- Indkomne ansøgninger: Lars Lodberg har søgt om Testrup Højskole-

pladsen. Det er en god ansøgning, der kan fungere i forskellige længder, 

og vi sender ham videre til Testrup som eneste ansøger. 

Der er ikke kommet flere ansøgninger til de to gymnasier, så vi skal have 

gang i at prikke nogle flere. Vi forlænger deadline med et par uger og 

sender bredt ud via Kasper (studievejleder) samt forhører os gennem FSK 

og Ph.d.erne. Deadline: 20/2. 

 

b) Hjemmeside (Peter) 

- Herunder status på DOXA-jagten 

Google analytics viser at vi har omkring 3 gæster om dagen – det er 

forholdsvis mange i forhold til mængden af aktivitet. Folk går dog direkte 

til specielle sider og forlader den igen. Peter vil prøve at sætte den op, så 

man guides mere rundt, og så man nemmere finder indmeldingen. 

 

Derudover er det lidt problematisk at betale for webhotellet da det skal 

gøres med dankort og med billede af netbank. Derfor er den nødt til at 

blive bundet til en person, da vi ikke som forening kan få et dankort. Vi 

binder det til Peters, idet Peter også gerne vil hjælpe nye bestyrelser med 

hjemmesiden. 

 

Doxa: #49 er nu det eneste der mangler – vi er ved at være der! Det 

fungerer rigtig godt som fb-opdateringer, så det skal vi udnytte. 

 

 

c) Kalender (Peter)  

- Status på opdateringer fra sidste møde 

 

Den er opdateret, blot uden Filosofi-bar datoer. Anne sender dem, så 

snart der er kommet facebook begivenheder på dem. 

 

d) Facebook (Peter) 

Filosofi i verden 

Peter forhører sig 

blandt de unge ph.d.er 

på 4. sal (Nicolai, 

Mathias og Søren x2).  

 

Anne sender ud via 

Kasper og fb-

grupperne igen samt 

forhører sig gennem 

FSK.   

 

Hjemmeside (Peter) 

Peter ændrer 

opsætning så man 

guides mere rundt, og 

så man nemmere 

finder indmeldingen. 

 

Peter sætter webhotel 

op til sit Dankort, med 

sin netbank og sætter 

den til regning og 

fornyelse hvert år. 

 

Kalender (Peter)  

Anne sender 

facebookbegivenheder

ne på Filosofibar til 

Peter til kalender. 

 

Facebook (Peter) 

Alle Vi laver en 
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ugentlige fb-

opdatering pba. Doxa 

– vi opretter og 

planlægger opslagene 

på næste fælles 

arbejdsmøde (se 

nedenfor) 

 

 

Anne deler filosofibar 

på facebook-væggen. 

3. Diverse opsamling fra sidste møde 

a) Forslag til bestyrelsesarbejde i sidste 

kvartal 

b) Booking af matematisk kantine til 

studiestart 2017 - done  

c) Filosoffer i job – nu: Karriereveje for 

filosofi – Maja 

d) Speciale-oplægs-arrangement 

a) Bestyrelsesarbejdet i sidste del af perioden 

Maja forslår at vi indlægger arbejdsdage som bestyrelsesmøder. F.eks. et 

møde, hvor der skal laves generalforsamlingsting: 

Beretning 

Årsrapport 

Facebook-opslag 

Nemtilmeld 

Begivenhed gf 

Nyhedsbrev 

Hjemmeside 

Hvervning af nye/gamle medlemmer – finde adresser og skrive breve. 

Specialeseminar 

Videointerviews 

Planlæg møde med de kritiske revisorer 

Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 

Program og dagsorden for GF 

Vedtægtsændringer 

 

b) Karriereveje for filosofi – Maja 

15.marts kl. 16-18 

Færdiguddannede kandidater i filosofi inviteres til at fortælle om, hvordan 

de har fået job og hvordan de bruger deres uddannelse i arbejdet. De vil 

gerne åbne det op, så det også er for potentielle filosofi-kandidater fra 

andre fag. Maja er i dialog med Kasper studievejleder. Der er inviteret 4 

alumner: 

 

1. Anne Engedal: projektleder på Folkeuniversitetet 

Arbejdsmøde: 

Lørdag den 11/2 kl. 

12.00-aftensmad, hos 

Anne: Sølystgade 14, 

st. 

Maja bager boller. 

 

Næste 

bestyrelsesmøde: 

18. marts (tidlig 

eftermiddag) – Jon 

tjekker muligheden for 

at være i Aarhus den 

dag i forbindelse med 

Jon B’s fødselsdag 

 

Karriereveje for 

filosofi – Maja  

Maja og Anne hjælper 

med det praktiske på 

dagen og Peter deler 

begivenheden på 

facebook 

 

Speciale-oplægs-

arrangement 

Vi laver en plan til 
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2. Lisbeth Sonne: har været i Aarhus kommune som jobkonsulent, er 

nu i studieadministrationen på BSS 

3. Thomas Specht: konsulent i Macmanberg, partner chefkonsulent, 

ledelseskonsulent. 

4. Jes Lynning Harfeld: lektor på anvendt filosofi, Aalborg Universitet 

 

c) Speciale-oplægs-arrangement 

Maja har skrevet med Mathilde fra FSK, og måske skal vi lade være med 

at gøre det sammen med FSK, så vi ikke kommer til at ødelægge deres 

planlægning. I stedet laver vi et særarrangement med dem en anden dag 

end en fredag, eller evt. Som del af faglig weekend den 29-30. April. Det 

er en overvejelse at lægge det, så folk kan blive inspirerede til deres 

specialer – der skal søges vejleder 1. Maj 2017 for specialeskrivende 

F2018, de der afleverer F2017 afleverer 1. Juni. 

arbejdsmødet den 

11/2 

 

 

4. Generalforsamling og årsfest 2017 

  

Dato: lørdag d. 22. april 2017 

 

a) Første udsending til medlemmerne om GF og årsfest (sendes ud 

så snart programmet er klar): 
- Oplægsholdere: Guido Kreis, Jonathan Shroll, JC  status fra Anne 

- Booking af lokaler - Peter 

- Program for dagen + dagsorden for GF (samme tidsplan som sidste år) 

- Facebook-begivenhed + Nemtilmeld 

 

b) Økonomi – regnskab for 2016 - Astrid  

 

c) Nye breve eller mails til alumner i forbindelse med indkaldelse til 

GF - Maja 

 

d) Plan for anden udsending m.m. – aftale om arbejds/skrive-dag 

 

Fra sidste møde: 

Ansvarsfordeling: 

- Lokale: 1467/515 og 1465/515: Peter har booket lokale til både os og 

Kalif 

- Mad: Vi vil gerne gå efter Matematisk kantine – Maja skriver til Cate 

Matematisk Kantine synes, det er en for lille bestilling, så vi skal finde 

noget andet. Vi skal finde noget omkring 130-150 kuvertpris 

 

 

Første udsending til 

medlemmerne om 

GF og årsfest  

Shroll og Kreis har 

meldt interesse, Anne 

får JC på plads til på 

lørdag den 11/2. 

 

Peter melder 

lejlighedsbevilling til 

politiet. 

 

Peter laver 

tilbageleveringsaftale 

med fredagsbaren 

 

Program for dagen 

dagsorden for GF 

(samme tidsplan 

som sidste år) 

Facebook-begivenhed 

+ Nemtilmeld  

 næste møde 11/2 
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- Kontakt til oplægsholdere: Anne  

- Peter laver video-interviews med oplægsholderne  

- Astrid vil gerne bage kage til kaffen til GF 

- Bar til Årsfest: Maja skriver til Daniel og laver aftale. Maja taler med 

Cate og aftaler, hvordan vi laver bar.  

 

Evt. drøftelse af facebook med medlemmer (se referat fra d. 9/10-2016). 

 

Anden udsending: senest 7 dage før – men udsendes omkring d. 8.-9. 

April. Eventuelle opstillinger, der kommer ind senere end det, sendes ud 

for sig selv efterfølgende.  

 

Beretning - ansvarsfordeling: 

1. Netværk og kommunikation 

1.1. Nyhedsbreve - Maja 

1.2. Kalender - Peter 

1.3. Facebook-side - Peter 

1.4. Hjemmeside - Peter 

2. Arrangementer  

2.1. Filosoffer i job – Anne  

2.2. Filosofi i verden – Anne  

2.3. Kandidatintroduktion – Anne  

2.4. Filosofisk Sammenkomst – Anne  

2.5. Filosofisk Julehygge – Maja  

3. Overvejelser til fremtiden  

3.1. Opfølgning på det, der stod i sidste års beretning 
Medlemsrekruttering + samarbejde med andre foreninger.  Maja 

3.2. Bestyrelsens sammensætning  

- vigtigt at det ikke kun er alumner i bestyrelsen – netværk på 
uddannelsen er vigtigt.  Maja 

3.3. Geografisk spredning af medlemmer: Skal Filibid lave ting i Kbh? Skal 

filibid være geografisk centreret omkring Århus. De studerende er i 
Århus. Vores navn: Kærlighed til samme sted…  Maja 

3.4. Filibids synlighed  Maja  

 

Årsrapport – herunder regnskab 2016 og budget 2017:  

Astrid og Maja laver det og holder møde med revisorerne om regnskab og 

budget.  

 

 

Maja taler med Cate 

om mad, Astrid 

spørger venner med 

cateringfirma inden på 

lørdag. 

 

Maja, Peter og Anne: 

kontakt nye potentielle 

bestyrelsesmedlemmer 

 

Alle: overveje sit eget 

kandidatur til næste 

bestyrelsesmøde 
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Vedtægtsændringer: Maja skriver ændringsforslag 

 

Opstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer – forslag fra sidst:  

Lars Lodberg – Anne  

Sille Louise Stenild - Anne 

Daniel Keller - Anne 

Anders Gjerding Yde - Anne 

Andreas Vinther - Anne 

Jeanette Søgaard Lie - Anne 

Amalie Ringsøe – Maja  

Mattias Skipper - Maja 

Christian Wolsing - venter 

Søren Kjærsgaard - venter 

Andreas Birch Olsen – Peter 

 

Opstillinger til revisorer: Maja og Astrid spørger, om de nuværende vil 

stille op igen.  

5. Næste møde 

a) Punkter til dagsorden 

b) Nyhedsbrev (Maja) 

a) Punkter til dagsorden 

GF: 1. Udsending produceres 

- Beretning 

- Årsrapport 

- Facebook-opslag 

- Nemtilmeld 

- Begivenhed gf 

- Nyhedsbrev 

- Oprettes på hjemmeside 

- Program og dagsorden for GF 

- Vedtægtsændringer 

 

Andet GF: 

- Planlæg møde med de kritiske revisorer 

- Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 

- Hvervning af nye/gamle medlemmer – finde adresser og skrive breve. 

 

Andet arbejde: 

- Specialeseminar 

- Videointerviews 

- Hjemmeside 
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Næste møde: 

Lørdag d. 18. marts kl. 15-17. Hos Maja og Peter - status på mødet om vi 

har brug for det 

 

b) Nyhedsbrev (Maja) 

- næste uge. 

6. Eventuelt Til senere opfølgning: 

- Filibid til Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde  

Vi har fået en mail fra Tidsskrift, der sammensætter en paneldebat 

Retfærdighed i kønsperspektiv: 

- Sidsel Jelved (idéhistorie – søger ph.d om kønsorganerne i 

filosofien) 

- Kristian Alberto (kønsanalytisk forum) 

- Selskab for filosofisk feminisme (kontaktperson Tone) 

- Sille Stenild (specialeskriver filosofi, har læst kønsstudier som 

tilvalg, skriver speciale om køn i filosofien) 

Derudover: vi kontakter Tidsskrift og Kasper og hører, om der er noget, vi 

kan dele på Filibids side. 

 

- Kvinder i filosofi 

Intet nyt 

 

Mødekalender for foråret: 

Søndag d. 29. januar kl. 15-17.30 hos Peter og Maja, Jægergårdsgade 

18. 

Søndag d. 11. februar kl. 12-20.00 hos Anne, Sølystgade 14, st. 

Lørdag d. 18. marts kl. 15-17. Hos Maja og Peter (status tages på mødet 

den 11. Februar) 

 

Første møde i den nye bestyrelse:  

Søndag d. 7. maj kl. 15-17.30: Konstituerende og overleverende 

bestyrelsesmøde hos Peter og Maja 

Anne svarer på mailen 

fra Tisddskrift 

 


