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Filibid bestyrelsesmøde - konstituerende 

26.06.2016 
Noter 

 

Referent:  

 
Dato: 26. juni 2016  

Varighed: 17.30-21.00 

Hos Peter og Maja – Jærgergårdsgade 18, 1. 

sal 
 

Tilstedeværende:  
 
Peter Thuborg 
Anne Engedal 
Maja Sloth 
Jon Auring Grimm 
Astrid Buizer 
 
(Karin Jeppesen er trådt ud af bestyrelsen inden første 
bestyrelsesmøde.) 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

1. Formalia Peter var referent og Anne var ordstyrer.  

2. Præsentation af 
medlemmer af bestyrelsen. 

Folk præsenterede deres forskellige baggrunde kort.  

3. Filibid 101 Der blev introduceret til Filibid årshjulet, arbejdsopgaver og økonomi 
de sidste år v. Anne og Maja. 
 
 
Filosofi i Verden 
 
Filosoffer i Job 
 
Kandidatstudiestart 
 
Filosofisk sammenkomst 
 
Generalforsamling 
 
Specialekredse 
 
CV skrivning / jobarrangement med KALIF 
 
Nyhedsbrev -> cirka tre pr. semester. 
 
Formandsposten: 

- Indkalde til bestyrelsesmøder – dagsorden + påmindelse om 
mødet 

- Holde styr på vedtægterne, at vi overholder mødekadencen 
osv.  

- Holde fast i trådene  

Vi går til google 
drive i stedet for 
dropbox. Vi bruger 
gmailens google 
drive. Anne flytter 
dokumenter fra 
dropbox til google 
drive. 
 
Peter sender mails 
med login til gmail, 
hjemmeside osv. 
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- Formanden har indtil nu holdt bestyrelsens beretning til 
årsmødet 

 
Kassererposten: 
 

- Budget 
- Generel økonomi ansvar på projekter 

 
Intro til hjemmeside og IT 
 

- Hjemmeside 
- Facebook 
- Nyhedsbrev 
- Gmail 
- Nemtilmeld 
- Dropbox -> virker stadig ikke godt nok, så vi ændrer til google 

drive. 

4. Forventningsafstemning + 
mødekalender 

 

Der blev diskuteret forventninger til arbejdsopgaver, tidsrammer, 
ønskede arbejdsopgaver osv. 
 
Kalender:  
 
Der blev besluttet følgende møder i bestyrelsen: 
 
Søndag d. 4. september 15-17.30 -> Hos Astrid 
Søndag d. 9. oktober 15-17.30 -> Hos Anne 
Lørdag d. 26. november 15-? (Julefrokost halløj) -> Hos Peter og Maja 

 
 
 

5. Konstituering: valg af 
formand, næstformand, 
kasserer samt 
ansvarsfordeling 
 

Maja: Formand 
Jon: Næstformand 
Astrid: Kasserer 
 
 

Maja og Astrid 
sørger for 
overlevering på 
kasserer posten. 
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Ansvarsfordeling overordnet: 
 
Kandidatintro + Filosofisk sammenkomst: Anne + Jon 
 
Arrangementskalender opdatering i forhold til a: Peter 
 
Hjemmeside: Peter 
 
Facebook: Anne + Jon -> indhold  
 
Nyhedsbrev: Astrid i Juli + Maja senere. Anne producerer tekst om 
bestyrelsen. Maja skriver tekst om CV kursus. Tekst om Filosofisk 
sammenkomst og KA studiestart: Peter. Astrid: tekst om 
generalforsamling. 
 
Filosofi i verden: Anne, Astrid og Jon. 
 
CV kursus + Filosoffer i Job: Maja + Astrid 

6. Evt. Maja fremlagde henvendelse fra ”klubhæftet”. Vi siger pænt nej tak.  
 

7. Diverse idéer fra mødet Vi skal opdatere chimp maillisten -> Astrid har aldrig fået 
nyhedsbrev, men hendes mail står rigtigt i systemet. 
 
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 
 
Eliten kunne vi genoplive (måske som koncept og ikke så meget 
foreningen). 
 
I KA studiestart kunne filmvisning med oplæg sættes ind 
 
Tirsdag d. 23. august -> Filosofisk sammenkomst 
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Nye ideer: 

- Dansk Filosofisk selskab-> Filibid synlighed? 
- Kvinder i filosofi 

 
Mere forklaring og opslag om kalenderen. 
 
Flere facebook opslag med anderledes, skævt, indhold.  
 
Nyt forsøg på at skrive til færdiguddannede igen. 
 
Nyt forsøg på specialereception 
Hjælpe Filosofi med at få alumner ind i undervisningssammenhæng. 
 
Sommerarrangemente¡ 
 
I september skal vi snakke om vi skal gøre mere ud af jule 
arrangemenetet 
 
Tema på september mødet: oplagte samarbejder, idéer fra 
generalforsamling osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne skriver mail til 
dem der kom med 
forslaget om 
sommerarrangemen
t, om de evt. vil stå 
for det. 

 


