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Filibid bestyrelsesmøde 

04.09.2016 

 

Referent:  

 

Dato: 7. september 2016  

Tid: 15:00-17:30 

Sted: hos Astrid – Kalmargade 35, 3. mf 

 

Tilstedeværende:  

 
Peter 

Anne 

Maja 

Jon (via Skype) 

Astrid 
 

 

 



Side 2 af 6 

Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Beslutninger: 

1. Formalia – valg af 

referat og ordstyrer 

Maja blev valgt til referent 

Anne blev valgt til ordstyrer.  

Fremover hedder denne kolonne ”Beslutninger” og det noteres, hvem der gør hvad.  

 

Maja blev valgt til referent 

Anne blev valgt til ordstyrer.  

Fremover hedder denne 

kolonne ”Beslutninger” og det 

noteres, hvem der gør hvad.  

 

2. Evaluering af  

2a kandidatstudiestart  

2b filosofisk 

sammenkomst 

2a. Anne fortalte om hvordan kandidatstudiestarte forløbte.  

Studiestarten lå tirsdag-torsdag i bachelorernes rusuge.  

Første dag var præsentationer af uddannelsen og undervisningen, og anden dag var 

Filibids dag, hvor de ældre studerende fortæller om kandidatuddannelsen og Johanna 

fortæller om overgangen fra bachelor- til kandidatstudium, og torsdag var der 

symposium – med Negativitet som emne.  

Anne præsenterede Filibid tirsdag morgen. Lars var kandidat-tutor.  

Der var et fint fremmøde – 25-30 studerende. Men det er ikke lykkedes i år at sende 

mail ud til de studerende private mailadresser.  

Lars havde fået et par afbud fra internationale studerende.  

 

Symposiet var velbesøgt i år, hvilket er en forbedring fra de tidligere år. Måske på 

grund af at der blev lavet plakat og facebook-event for symposiet.  

 

Det er et problem at vi mangler kursusbeskrivelser fra underviserne… 

 

Det er et problem i forhold til de internationale studerende, at studiestarten ligger før 

den 1. september – på grund af husleje eller mangel på bolig.  

 

MA Philosophy gruppen kan opreklameres bedre, sådan at vi kan fange de studerende 

bedre – lægges op på studiestartssiden for KA. 

 

Annes fornemmelse er, at det overodnet set gik godt. Og at de bachelorstuderende 

fra AU er helt klar over, at der kommer sådan en studiestart.  

 

2b Peter har talt med Thomas, som var rigtig glad for arrangementet. Quizzen var 

dog for svær. Og så er han bekymret for, hvad der sker, når vi ikke arrangerer det 

længere.  

Jon foreslår, at vi kan involvere studerende eller tutorer til at hjælpe til – fx til at stå i 

MA Philosophy fb-gruppen 

lægges på KA-

studiestartssiden. 

 

Maja sørger for at opdatere 

drejebogen for 

kandidatstudiestart og 

filosofisk sammenkomst og 

lægger dem på vores google 

drev.  

 

 

 



Side 3 af 6 

bar. 

Økonomisk set fortæller Maja, at vi får overskud på arrangementet.  

 

Vi skal være opmærksomme på specialkuverterne – at det bliver givet til de rigtige.  

 

Og så skal vi være klare i kommunikationen omkring arrangementet, sådan at 

alumner ved, at  

 

Vi skal sørge for, at arrangementet kan videreføres af andre end os.   

 

Der var flere undervisere end der har været før.  

Det er også dejligt, at der kommer så mange og får krus.  

 

Tiden skred lidt – og måske skal vi starte kl. 18.00 næste år.  

Det var rigtig fint, at det varede til kl. 2.00.  

 

3. Kort status på:  

3a Filosofi i verden 

3b Hjemmeside 

3c Kalender 

3d Facebook 

3a. Anne og Jon står for filosofi i verden. De mødes snarrest og ser på det. 

3b. Peter har opdateret kalenderen. FSK mangler, men der kan datoerne fyldes ind.  

Peter laver en facebook-opdatering, når den er opdateret.  

Anne foreslår, at det kunne være en mulighed at opdatere kalenderen med filosofi-

arrangementer i København – og resten af Danmark for den sags skyld.  

3c Peter har opdateret hjemmesiden lidt – fx bestyrelsen.  

Hvis man har billeder så læg den på google drive i mappen ”billeder” 

3d Peter er også ansvarlig her. Der skal laves et facebook-opslag om filosofisk 

sammenkomst med billeder.  

Anne og Jon mødes og 

aftaler, hvad der skal ske 

med Filosofi i verden.  

 

Skriv til Peter, hvis der er 

arrangementer, der skal i 

kalenderen. Skriv fx til Peter 

på bestyrelses-gruppen på 

facebook.  

 

4. Diskussion af ideer 

til nye tiltag – hvad vil 

vi?  

- Herunder hvilke 

arbejdsopgaver ligger i 

dette semester og 

ansvarsfordeling af dem 

Ideer (fra referat): 
- Dansk Filosofisk selskab  Filibid synlighed? 

Vi kunne overveje at byde ind med en session. Der er nogle temaer, som man kan 
sende et abstract ind indenfor, der er seminarrunder (45 min.) og sessioner. 
TIDskrift har før lavet en 45 minutters paneldebat. Måske kan vi som Filibid lave 
noget andet.  
Det ligger altid i den første weekend i marts – i 2017 den 3.-4. marts på DPU i 
Emdrup.  
 

- Kvinder i filosofi 

Maja booker matematisk 

kantine til næste års 

filosofisk sammenkomst.  

 

Peter putter Eliten i 

kalenderen.  

 

Anne og Jon brainstormer på 

ideer til, hvordan vi kan 

bidrage til Dansk Filosofisk 
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KALIF har gang i en indsats sammen med Morten Haugaard om minoriteter i 
filosofi. Vi kobler os på det tog.  
 

- Genoplive eliten i en eller anden form  Eliten er stadig i live. Men det er meget 
elitært organiseret og ikke rigtigt åbent for nye… 
 men vi kunne godt hjælpe dem ved at reklamere for dem på facebook – hvis de 
er interesseret i det.  
 vi kan overveje at slå julearrangementet sammen med en filmvisning.  
 det er også en mulighed at tale med Øst for Paradis og lave noget der. Anne kan 
undersøge, hvem de har haft til at holde oplæg om film til Videns-bif for 
Folkeuniversitetet.  
Vi kan foreslå det som et tillæg til det, Eliten laver allerede.  
Arrangementet kan ligge efter efterårsferien. 
 

- Mere forklaring og opslag om kalenderen. 
Det vil Peter gerne stå for.  
 

- Nyt forsøg på at skrive til færdiguddannede igen via brev – med penge fra 
afdelingen. 
Maja vil gerne skaffe kontaktoplysninger og stå for det. Peter vil gerne  hjælpe 
med teksten til brevet.  
 

- Nyt forsøg på at afholde specialereception 
Anne forklarer, at det handler om at holde en reception for dem, der afleverer d. 2. 
januar eller 2. juni? Evt. på dagen.  
Eller at lave en specialereception eller konference lidt længere væk fra 
afleveringen?  
Tale med FSK om om de vil holde en foredragsdag, hvor folk kan præsentere deres 
specialer – lynoplæg om speciale – 10-15 min.  
Lave noget til Faglig weekend. Eller lave en specialesession som en del af 
Filosofisk Selskabs Årsmøde.  
 

- Hjælpe Filosofi med at få alumner ind i undervisningssammenhæng. 
Skal vi have noget til gengæld for at give medlemslisten til underviserne?  
Skal vi bede dem om at skrive en mail/invitation, som vi kan sende videre. 
Astrid kontakter Sara, der har sendt mailen til os.   
 

Selskabs Årsmøde 

 

Vi kobler os på KALIF’s 

initiativ omkring Kvinder i 

filosofi (minoriteter i filosofi).  

Anne har kontakt til KALIF 

(og Morten Haugaard). 

 

Alle skal tænke over, hvilke 

film, der kunne være 

interessant at få nogen til at 

holde et oplæg om.  

 

Astrid undersøger, om Eliten 

er med på at lave et 

samarbejde om et film-

arrangement.  

 

Peter står for at gøre noget 

mere ud af kalenderen og 

opreklamere den. 

 

Maja taler med FSK og 

prøver at finde et tidspunkt, 

hvor det kan passe at lave et 

samarbejde om et speciale-

arrangement.  

Anne er med til at planlægge 

– Maja indkalder Anne til 

møde.   

 

Astrid koordinerer med Sara i 

forhold til kontaktoplysninger 

til alumner – jf. mail der er 

videresendt fra Kasper 

(studievejleder.filosofi@au.dk

) til filibid-mailen. 

 

mailto:studievejleder.filosofi@au.dk
mailto:studievejleder.filosofi@au.dk
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- Sommerarrangement (fra GF) – Anne har kontaktet dem, der stillede forslaget 
til GF 
Stillerne af forslaget har ikke vendt tilbage på Annes mail. 
 

- Julearrangement – skal vi gøre mere ud af det? 
Skal det være en julefrokost eller noget andet?  
Eller skal vi lave en quiz eller have nogle spil med eller noget andet, som kan 
skabe noget indhold i arrangementet.  
 

- Flere facebook opslag med anderledes, skævt, indhold.  
Det er muligt at planlægge indlæg og det kunne være fedt at gøre noget mere.  
Ugens doxa-indlæg, ugens fun fact, ugens filosofiske dyr… 
Hver anden uge.  
Peter indsamler ideer og finder ud af, hvordan det kan gøres.  
 

- Facebook: kan vi ændre siden så folks beskeder nemmere kan ses? Eller skal vi 
ændre til en gruppe? Eller skal vi også have en gruppe?  
Der er ulemper ved at have både-og – det er svært at forklare, hvad forskellen er 
på de to, og det er svært at få folk med over i en ny gruppe.  
Peter undersøger, hvad der er muligt med den side, vi har.  

 
Nye ideer:  

- Hvad gør vi ved det faktum, at vi næsten ikke kender nogen studerende mere?  
Anne taler med Lars og Sille om, om de kunne tænke sig at komme i bestyrelsen.  
Lave en evaluering af kandidatstudiestart og prøve at hverve dem til foreningen. 
Måske er der nogen af dem, der vil være med til at arrangere julefrokost.  
Anne sender evaluerings-spørgeskemaet til Thomas og beder ham sende det ud.  
 

- Samle et eksemplarer af samtlige doxa-blade.  lave et elektronisk doxa-arkiv 
Peter undersøger det med doxa. Alle hjælpes ad med scanne-arbejdet.  
 

Astrid tænker over, hvad vi 

kan lave af indhold til 

julearrangementet.  

 

Anne gør Astrid til 

administrator af vores 

facebook-side (og Jon, hvis 

man ikke allerede er det) 

 

Peter undersøger 

mulighederne med vores 

facebook-side.  

 

Peter ser på at få mere 

indhold på facebook – flere 

posts.  

 

Anne taler med Sille og Lars 

om evt. at stille op til 

bestyrelsen næste år.  

 

Anne udsender 

evalueringsskema af 

kandidatstudiestart til 

deltagerne.  

 

Peter samler gamle 

udgivelser af Doxa. Maja, 

Astrid og Anne hjælper gerne 

med scanne-arbejdet.   

5. Nyhedsbrev – plan 

for semesterets 

nyhedsbreve 

Næste nyhedsbrev (medio september): 

- Tekst om bestyrelsen med billeder - Anne 

- Kalenderen er opdateret – Peter 

- Filosofisk sammenkomst - Maja 

- Kandidatstudiestart – Maja  

Anne, Maja og Peter skriver 

indhold til nyhedsbrev. 

Frist for at sende til Maja på 

ks.maja@gmail.com: søndag 

d. 11. september. 
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Nyhedsbrev efter næste bestyrelsesmøde (medio oktober):  

- specialearrangement 

- julearrangement 

- Eliten-arrangement 

- Nyt facebook-indhold 

 

 

6. Eventuelt Peter har lavet inviteret os alle til filibids google drev. Peter har lagt et dokument 

med koder i vores facebook-gruppe. 

 

Overdragelse af kassererposten. Maja prøver at lave et møde i banken den 28. 

september kl. 8. Og Maja finder ud af, hvad der skal til for at overdrage posten.  

 

Næste møde er den 9. oktober kl. 15.00-17.30 hos Anne – Sølystgade 14, 

stuen. 

- Der skal vi tale om GF. 

- Og vi skal tale om det næste nyhedsbrev.  

- Og vi skal finde en ny dato til julefrokost.  

Anne opdaterer dokumentet 

med mail-chimp koder.  

 

Maja finder ud af proceduren 

for overdragelse af 

kassererposten.  

 

Næste møde er 9. oktober 

kl. 15.00 hos Anne. 

 


