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Referent: 
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Anne Engedal 
Maja Kjær Sloth 
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Lars Lodberg 
Andreas Birch Olsen 
Peter Thuborg 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

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

 

2. Møde med TSW om 
kandidatintro 

Man skal vælge kandidat tidligere. Hvordan skal man lave 
sporintroduktionen nu? 
 
Det ville være fint med en introduktion af forskningsmiljøerne 
og deres tilgang til filosofi. 
Symposium er der ikke opbakning fra undervisersiden. Vi skal 
selv finde på en faglig tredje dag. 
Det kunne også være socialt – fx julefrokost planlægning, 
middag eller andet. 
 
Vi flytter sammenkomsten til torsdag d. 30. August. 

Maja skriver Jørgen fra matematisk om 
torsdag. 

3. Filosofi i Verden Vi har fået en ansøgning fra oplægsholder. Det handler om 
noget med masseovervågning. 
 
Vi mangler bare nogle steder han kan holde oplæg, men det 
løb er måske kørt, da vi ikke har været hurtige nok til at svare. 
 
Der er muligvis en fra Langkær Gymnasium, som virker mere 
oplagt.  

Lars og Anne får snakket med Mathias 
og lavet en aftale med Langkær 
Gymnasium, så snart det er muligt. 

4. Generalforsamling Underpunkter: 
- Sende invitationer og program ud 

o (Til marts forsøger vi at udsende opstillinger, 
beretning, etc. ud) 

- Påbegynde årsrapport 
- Påbegynde årsberetning 
- Evt. snak om at prikke folk til bestyrelsen 
- Praktisk koordinering med KALIF 

Peter opdaterer medlemslister 
Skriv svar til Søren og Jes 
 
Peter vil sænke niveauet af spam på 
mailen. 
 
Peter kontakter KALIF (lokaler, mad og 
bar). 
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- Status på oplægsholdere 
- Finde ordstyrer/referent til GF 
- Fordele roller til seminar og GF 
- Lave nemtilmeld 

 
Andreas laver årsrapport 
 
Andreas snakker med Anne om at få 
svaret oplægsholder med rigtig tema. 
 
Maja opdatere invitation og program 
 
Sille laver nemtilmeld 
 
Andreas prikker Daniel Rosenkilde 
 
Sille prikker Damler 
 

5. Infomøde om KA’en Sille har snakket med studievejlederen for at snakke infomøde 
og karriereveje. 
 
Vi giver kage og kaffe til infomødet d. 26. Februar. Det står 
Sille for og siger også noget om Filibid. 

 

6. Karriereveje for 
Filosofi ’18 

Det er fredag d. 16. April kl. 16-18. Vi skal hjælpe med at finde 
alumner – studievejlederen er også i gang. 
 
Hun har snakket med: 
Thomas Specht (konsulent) 
 
Mulige: 
Anne Engedal - anne.filosofinen@gmail.com 
(kultursektoren/kommunikation) 
Philip - philiphougesen@ hotmail.com (Iværksætter) 
Andreas Bue Posselt – andreas.posselt@au.dk (Adminstration 
og tidligere gymnasielærer) 
Morten Rødgaard (konsulent) – mortenr-h@hotmail.com  
Lauge (Iværksætter) - lauge@pitcherific.com 

Sille skriver forslag til studievejleder. 
Hvis der er brug for flere så skriver Sille 
ud til bestyrelsen. 

mailto:anne.filosofinen@gmail.com
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Lina Ventzel - linaventzel@hotmail.com (kommunikation) 
Mads Skou Nissen (administration?) – 
mads.s.nissen@gmail.com 
Derudover kender vi 1000 TAP’er på uni (måske fire styks). 

7. Til næste møde Husk hjemmeside AU 
Oprydning/opdatering i mapper fx medlemsliste 
Filosofisk forening 

 

8. Eventuelt   

   

 

mailto:linaventzel@hotmail.com

