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Dagsorden: Arbejdsdag i Filibids bestyrelse 

20.08.2017 

Referent: 

 

Dato: 20. august 2017  

Varighed: 14.00- 

 

Tilstedeværende:  
 
Peter Thuborg 
Anne Engedal 
Maja Kjær Sloth 
Sille Louise Stenild 
Lars Lodberg 
Andreas Birch Olsen 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

1. Formalia Valg af referent og ordstyrer. Referent: Andreas 
Ordstyrer: Sille 

2. Filosofisk Sammenkomst Sille opsummere arbejdsopgaverne tirsdag og tilmelding løber ud på 
torsdag der er p.t. 52 tilmeldinger. Anne har sendt invitationen videre 
til Marie: 

- Menu (vi skal have rykket Jørgen) 
- Diverse invitationer pr. mail, blackboard, FB, hvor Thomas har 

sendt ud. Maja har sendt ud til resten. 
- Studentertale (vi mangler at få fundet en) 
- Tutorer skal stå i bar (Peter har fundet to som gerne vil). Peter 

skriver til dem at de skal være der mellem 18-21 og gerne 
længere, men at vi dækker ind for dem løbende. 

- Vi prøver at skaffe nogle doxa til at ligge på bordene. 
- Vi må gerne invitere nogle af vores venner og andre (fx Hans 

Fink, Jon Boisen, Carsten Fogh) 
 

Sille skriver ud til 
kandidaterne og 
laver en reminder til 
alle grupper på FB 
og tjekker op på 
invitationerne ,ed 
Marie. 
Maja rykker Jørgen 
for menu og sender 
invitation til dem 
som afleverer sent. 
Maja skriver ud til 
tilmeldte 
dimittenderne. 
Studentertale: Sille 
og Lars lægger 
hovedet i blød. 
Peter: Kontakt 
barvagter. 
Peter: Quiz 
Doxa: Sille 
Plakater: Peter 
Kontakt Jacob 
Busch: Peter 

3. Kandidatstudiestart 2017 Opsamling/status på: 

 Møde med Thomas (Andreas opsummerer mødet med fokus på 
symposium) 

 Potentielle alumner: Morten Rødgaard, Anne Engedal, 

Maja: Kontakt 
potentielle 
alumener 
Andreas: Kontakt 
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Christian Ørum 

 Studievejledningen (styr på) 

 Lokalebooking (styr på) 

 Undervisningsplaner fra sporundervisere 

 Mails til kommende studerende (styr på) 

 Det nye symposiumformat: Vi dropper torsdag og spørger 
Skipper og krejberg om de vil komme til at holde workshop kl. 
14-15.30.  

 Vi skal have lavet evaluering 

Skipper og Krejberg 
Peter: Bestille kaffe 
Brunch: Andreas 
Anne: Evaluering 
 

4. Ting mellem i dag og næste 
gang 

- Maja og Andreas finder ud af alt med kasserer 
- Lars og Anne finder ud af noget omkring filosofi i verden 

 
 

5. Næste møde  - Samle op på evaluering og de to arrangementer 
- Opdater hvidbog 
- Filosofi i verden 

 

6. Evt.   

   

   

 


