
Dagsorden Filibid Generalforsamling Lørdag d. 22. april: 

1. Formalia (Valg af dirigent og referent) 

Dirigent: Jon Rostgaard Boiesen opstiller og er valgt 

Referent: Astrid Haugaard Buizer opstiller og er valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Der er lovligt indkaldt, og vi er beslutningsdygtige 
- Ændringsforslag fremsat: De kritiske revisorers kommentar skal rykkes 

op i hhv. Punkt 4 og 5 
- Med den ændring er dagsordenen godkendt 

3. Bestyrelsens årsberetning 

- Bestyrelsens årsberetning kan læses i udsendelsen i forbindelse med 
generalforsamlingen. 

- Bestyrelsen tilføjer generalforsamlingen og årsfesten til arrangementer, 
da det blev glemt i beretningen. Da den holdes nu, kan der ikke siges så 
meget. Der ønskes input til, hvordan GF og årsfest fremadrettet kan 
optimeres. 

- Hvor mange alumner er i job? Mange. Spørgsmålet er ikke relevant 
- De 4 oplæg var en rigtig god ramme. Det var rart at dukke op til 

oplæggene og bare følge med. 
- Julehyggen med spil var en god idé, fortsæt gerne med det.  
- Nyhedsbrevet er en glædelig nyhed. Man kan glemme at det findes, men 

så er det godt når det kommer. 
- Anne spørger til formen på nyhedsbrevet: Kommunikationen generelt 

fungerer rigtig godt. 
- Hvor stort er udvalget af Alumner til filosoffer i job? Hvordan var 

processen i udvælgelsen? Der virker til at være en høj grad af 
tilfældighed, i den ansættelse de har fået. Anne svarer: Vi forsøger at 
udvælge et bredt udsnit. Vi har desværre ikke mange oplysninger på 
vores alumner, og mangler en database, hvor vi kan se, hvad vores 
alumner laver. Vi kan bruge platforme som f.eks. nyhedsbrevet, men det 
er en udfordring, at vi ikke ved, hvad folk laver. Maja: Lige nu går det på 
vores kontakter, og på den måde forsøger vi at vælge en bred palette. 
Filosoffer kan lave generalistarbejde, og det skal også med. 

- Bestyrelsen kan nudge mere. 
- Vi kan overveje kontakten til årgangen, og overveje jubilarer. Måske 

gaver til dem der dukker op, der har jubilæum. 
- Der sker en halvering af deltagerne fra gang til gang.  



- Er der mulighed for samarbejde med filosofisk forening og andre 
netværk. Vi skal ikke kun henvende os til den enkelte, men forsøge at 
række ud til netværkene. 

- Vi samarbejder allerede med f.eks. filosofisk studenter kollokvium og vi 
skal også arbejde nærmere sammen med instituttet.  

- Filosofisk forening har også udfordringer og har samme 
bestyrelsesproblemer, som vi oplever. Der er et forsøg på at restarte 
foreningen. Der kan måske være noget samarbejde i fremtiden 
 

- Beretningen er enstemmigt godkendt 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016  
herunder de kritiske revisorers bemærkninger  

- Regnskabet for 2016 kan læses i udsendelsen i forbindelse med 
generalforsamlingen 

- Der stilles spørgsmål til følgende: Hvorfor har foreningen ikke fået 
tilskud: Og hvorfor har i ikke søgt? Samt hvorfor har bestyrelsen ikke 
investeret i større arrangementer? 

- Bestyrelsen svarer: Der har ikke været kræfter til at lave større 
arrangementer. Vi har en god økonomi, og så længe der ikke er kræfter til  
større arrangementer, ser bestyrelsen hellere at eventuelle midler går til 
andre foreninger. I fremtiden kan der, hvis den nye bestyrelse ønsker det, 
kan der sagtens søges flere midler og laves større arrangementer. 
 

- Regnskab enstemmigt vedtaget 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 herunder 
de kritiske revisorers bemærkninger 

- Budgettet for 2017 kan læses i udsendelsen i forbindelse med 
generalforsamlingen 
 

- Budgettet  er enstemmigt vedtaget 

6. Behandling af indkomne forslag 

- Der stilles forslag til en tur til Djurs sommerland. Bestyrelsen kan lave 
sociale aktiviteter. Dette kan overvejes af den nye bestyrelse. 

- Der stilles ændringsforslag til paragraf 9 stk. 1, som kan ses i bilag 6 af det 
udsendte materiale. Mange foreninger har måttet rette ind efter den 
skrappere formulering: Forslaget er enstemmigt vedtaget  



 

7. Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr 

- Vi ønsker at bibeholde det nuværende gebyr. Der blev ikke knyttet 
yderligere kommentarer hertil. 

8. Valg af bestyrelse 2017 

- Der opstiller 6 personer til bestyrelsen: Maja genopstiller, Anne Engedal 
genopstiller, Peter genopstiller, Andreas Birch Olesen opstiller, Lars 
Lodberg opstiller, Sille opstiller. Da der er plads til 7 i bestyrelsen er alle 
valgt. 

- Bestyrelsen konstituerer sig selv på kommende møde 

9. Valg af en eller flere revisorer 

- Carsten Fog Nielsen opstiller som kritisk revisor, og han er valgt. 

10. Meddelelser 

- Jon og Astrid afgår som bestyrelsesmedlemmer 

11. Evt. 

- Den afgående bestyrelse takkes for deres arbejde det sidste år. 
 

 


