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Generalforsamling
Referat
Lørdag d. 16. november 2019

1: Valg af dirigent
Mia Skjold Tvede Henriksen indstiller Carsten Fogh Nielsen, der accepterer
indstillingen.
2: Valg af referent
Anne-Marie Eggert Olsen indstiller Ditte Skinnerup Philipsen, der accepterer
indstillingen.
3: Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
Bestyrelsen beder medlemmerne bære over med bestyrelsen, da denne
erkender at indkaldelsen er udsendt for sent. Jf. foreningens vedtægter §3, stk. 6,
skal generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved offentliggørelse af
dagsorden på hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbrev til medlemmerne.
Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at i og med at der ikke er tilføjelser til
dagsordenen har denne i princippet lagt på hjemmesiden siden sidste års
generalforsamling. Der er dog medlemmer der opponerer mod den sene
indkaldelse, og derfor godkendes denne.
Generalforsamlingens beslutningsdygtighed godkendes, da der både er et flertal
af bestyrelsen til stede samt flere end 10 ordinære medlemmer, jf. foreningens
vedtægter §3, stk. 3.
4: Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Carsten Fogh Nielsen informerer om, at referatet fra sidste års generalforsamling
ligger på hjemmesiden. Ved sidste års generalforsamling blev det kommenteret,
at referatet fra generalforsamlingen 2017 ikke var tilgængelig på hjemmesiden.
Carsten Fogh Nielsen informerer ligeledes om, at referater fra alle
generalforsamlinger siden foreningens stiftelse i 2010 nu er tilgængelige på
hjemmeside.
Carsten Fogh Nielsen opsummerer kort referatet fra sidste års generalforsamling.
Der var en vedtægtsændring, hvor foreningens regnskabsperiode blev ændret,
og der var spørgsmål vedrørende foreningens regnskab.
Sidste års referat godkendes uden indsigelser.
5: Bestyrelsens beretning v/ medlem af bestyrelsen
Ditte Skinnerup Philipsen fremlægger bestyrelsens beretning. Denne vedhæftes
referatet.
Der er ingen tilføjelser eller spørgsmål til beretningen.
6: Aflæggelse af regnskab v / medlem af bestyrelsen
Sune Frølund aflægger regnskab. Regnskabet stemmer. Sune gør opmærksom
på, at foreningen fortsat har to konti: én i Arbejdernes Landsbank og én i Jydske
Bank. Vi har fortsat ikke adgang til kontoen i Jydske Bank. Sune informerer om,
at denne er oprettet af et tidligere bestyrelsesmedlem, med dennes CPRnummer. Sune er i kontakt med
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banken, såvel som det tidligere medlem, og forventer at kontoen lukkes og
pengene overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank inden for den
nærmeste fremtid. Sune kan fortælle generalforsamling at han har vished om
foreningens indestående på kontoen i Jydske Bank, med højde for at der er blevet
trukket gebyrer og/eller indbetalt kontingent siden han sidst orienterede sig på
kontoen.
Foreningen havde sidste år et underskud på ca. 7000,-, men har et samlet
overskud på 35.000-40.000.
Revisorerne har godkendt regnskabet, men det forbehold at foreningen får styr på
kontoen i Jydske Bank.
7: Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen indstiller at vi fastholder det nuværende niveau. Der er ingen
indsigelser, så indstillingen godkendes.
8: Behandling af eventuelle indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
9: Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer
Følgende medlemmer har ret til genvalg uden afstemning:
Anne-Marie Eggert Olsen
Carsten Fogh Nielsen
Mia Skjold Tvede Henriksen
Mathias Mark Christensen
Eva Guttorm nielsen
Lasse Hvergel
Følgende medlemmer er på valg:
Sune Frølund
Ditte Skinnerup Philipsen
Luna Christine Christensen
Martin Bygballe (suppleant)
Kasper Linneberg (suppleant)
Carsten, Mia, Anne-Marie og Lasse ønsker at gøre brug af deres ret til genvalg
uden afstemning.
Sune og Ditte ønsker at genopstille.
Mathias, Eva, Luna og Martin ønsker ikke at genopstille.
Flere bestyrelsesmedlemmer har gjort deres fortsættelse afhængig af enighed i
foreningen om følgende:
Bestyrelsen oplever, at foreningen ikke er medlemsinitieret. Bestyrelsen gør
opmærksom på, at det er hårdt kontinuerligt at finde på nye arrangementer, og
disse er langt hen ad vejen baseret på gætværk om hvad de studerende og
alumnerne egentlig ønsker af arrangementer.
Medlemmerne må selv tage initiativ til arrangementer, ellers kan vi ikke garantere
at de finder sted.
Bestyrelsen vil derfor blive glade for nye medlemmer, der er interesseret i at tage
ansvaret for bestemte arrangementer.
Den nuværende bestyrelsen foreslår, at den kommende bestyrelse foreslår, at den
kommende bestyrelse primært fungerer som et ekspeditionsministerium.
Næsten års møde er 2-dages, og bestyrelsen ønsker at arbejde eksklusivt med det.
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Bestyrelsen ønsker medlemmernes opbakning til aktiviteter såsom
Fyraftensfilosofi, foredrag, karrierearrangementer og alumnearrangementer. Det
er vanskeligt for bestyrelsen at fastlægge medlemmernes behov, når de ikke
tager kontakt til bestyrelsen, og vi vil helst afholde arrangementer som der er reel
interesse i. Bestyrelsen gør det klart, at hvis der er medlemmer som er imod
forslaget, må de nedlægge bestyrelsen.
Der er ingen indsigelser mod bestyrelsens forslag, og det godkendes derfor, at
bestyrelsen i det kommende år primært skal fungere som
ekspeditionsministerium.
Bestyrelsen gør det klart, at den gerne tager imod nye medlemmer og
suppleanter. Det nævnes dog, at bestyrelsen forventer at de valgte medlemmer
møder op til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen nævner, at den gerne ser at mindst
ét bestyrelsesmedlem er aktiv studerende. Derudover gøres medlemmerne
opmærksom på, at bestyrelsesmøderne er åbne, og at medlemmerne altid er
velkomne, enter fordi man har interesse i foreningen eller fordi man mener der
mangler arrangementer.
Bodil Garde stiller op som medlem af bestyrelsen Hun vil gerne være ansvarlig for
fyraftensfilosofi i Emdrup.
Stephanie Bisgaard stiller op som suppleant, og vil gerne hjælpe Bodil med
fyraftensfilosofi.
Klaus Munkholm stiller op som suppleant.
Sune Frølund, Ditte Skinnerup Philipsen og Bodil Garde vælges til bestyrelsen.
Stephanie Bisgaard og Klaus Munkholm vælges som suppleanter.
Nuværende revisorer er Henrik Vase Frandsen og Johannes Adamsen. Henrik
ønsker at fortsætte. Kristoffer Thyregod Lasser stiller op som revisor.
Henrik og Kristoffer vælges.
Bestyrelsen består hermed af følgende medlemmer:
Ordinære medlemmer:
Anne-Marie Eggert Olsen
Bodil Garde
Carsten Fogh Nielsen
Ditte Skinnerup Philipsen
Lasse Hvergel
Mia Skjold Tvede Henriksen
Sune Frølund
Suppleanter:
Stephanie Bisgaard
Klaus Munkholm
Fast tilforordnet:
Marie Langy Jensen
10. evt.
Der spørges ind til status på Studier i Pædagogisk Filosofi. Carsten Fogh Nielsen
informere om, at næste nummer er ved at være klar til udgivelse. Martin Bygballe
er blevet ansat som redaktionssekretær de næste måneder. Der har været
problemer med reviewsystemet, og dette har været med til at forsinke
udgivelsen. Der gøres opmærksom på, at alle har mulighed for at bidrage til
tidsskriftet, inklusiv studerende.
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Anne-Marie Eggert Olsen gør opmærksom på, at foreningen næste år har 10 års
jubilæum. Det markerer samtidig 10-året for forsøge på at nedlægge pædagogisk
filosofi.
Vi håber at foreningens medlemmer har lyst til at støtte op om dette jubilæum.
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