
 
 

Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening 

DPU/AU Emdrup  
lørdag den 11. november 2017 kl. 16.30 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed 

4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 

5. Bestyrelsens beretning / v sekretær Carsten Fogh Nielsen 

6. Aflæggelse af regnskab / v. kasserer Stig Skov Mortensen 

7. Behandling af forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen (Se bilag 1) 

8. Behandling af eventuelle indkomne forslag.  

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

a. Carsten Fogh Nielsen 

2. Valg af referent 

a. Mia Skjold Tvede Henriksen 

3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed 

a. Indkaldelse er sket rettidigt, og der konstateres beslutningsdygtighed ved 

deltagelse af fem bestyrelsesmedlemmer 



4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 

a. Referatet godkendes 

5. Bestyrelsens beretning / v sekretær Carsten Fogh Nielsen 

a. Se bilag 1 

6. Aflæggelse af regnskab / v. kasserer Stig Skov Mortensen 

a. Stig Skov Mortensen kunne ikke være til stede ved dagens generalforsamling, og 

dermed ikke fremlægge regnskabet. Revisorerne, Henrik Vase Frandsen og Jørgen 

Huggler, fremlagde i kasserens sted regnskabet.   

 

Regnskabet er blevet fremsendt til revisorerne den 10. november 2017– dvs. dagen 

før generalforsamlingen.  

 

I forbindelse med fremlæggelsen blev det pointeret, at foreningen skal være 

opmærksom på det det faldende antal medlemmer (kontingentindbetalinger), og 

det blev foreslået, at foreningen igen skal undersøge muligheden for at få 

kontingentet til at køre via betalingsservice. Denne opgave var allerede sidste år på 

dagsordenen, og det er uvist, om det er sat i værk, da opgaven lå hos kasseren. Det 

er dog usandsynligt, at det på nuværende tidspunkt er en mulighed, da ingen 

medlemmer har oplevet at kunne tilmelde sig via betalingsservice, og 

bestyrelsesmedlemmerne ikke er blevet orienteret om muligheden: det er dermed 

den nye bestyrelses lod at følge op på implementeringen. 

Revisorerne påpeger, at det er mærkværdigt, at foreningen stadig har forpligtelser i 

to banker, idet foreningens bankskifte skulle afsluttes i forrige regnskabsår. De 

bemærker, at de ikke har haft adgang til at se dokumentation for kontoen i Jyske 

Bank. 

  

Skønt revisorerne således nåede at gennemse regnskabet forud for 

generalforsamlingen trods den korte frist, ønsker de ikke endeligt at underskrive 

en godkendelse af regnskabet førend de har fået syn for foreningens konti. De 

foreslår derfor, at bestyrelsens medlemmer skriver under, men at revisorerne 

venter, til de har set dokumentation for alle konti. Dette forslag vedtages. 



Generalforsamlingen deponerer således den endelige godkendelse af regnskabet til 

revisorer, der forventer en snarlig godkendelse af regnskabet. 

 

7. Behandling af forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen (Se bilag 1) 

a. Foreningens sekretær, Carsten Fogh Nielsen, fremlagde baggrunden for ændringen, 

der er, at ligestille afdelimngerne i Emdrup og Aarhus, idet generalforsamlingen 

dermed ikke er bundet til et sted, men blot afhængig af indkaldelse. 

Vedtægtsændringen vedtages. 

Ændringen af ordlyden i vedtægternes § 3 stk. 2 ændres herefter til: 

”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved sekretæren”. 

8. Behandling af eventuelle indkomne forslag.  

a. Ingen indkomne forslag. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer 

Ret til genvalg: Anne-Marie Eggert Olsen, Mia Skjold Henriksen, Mathias 

Christensen, Jane Lanng, Carsten Fogh Nielsen. 

Alle ønskede genvalg. 

 

På valg: Stig Skov, Morten Timmermann, Thomas Jensen og Eva Guttorm. 

Både Stig Skov, Morten Timmermann og Thomas Jensen har forud for mødet 

udtrykt ønske om ikke at genopstille. Vi har forud for mødet ikke hørt fra Eva 

Guttorm, og der henvises til at man ikke kan genopstille uden tilstedeværelse eller 

forudgående aftale om andet. Det antages dermed, at Eva Guttorm ikke ønsker at 

opstille igen. 

Nye opstillinger: Luna Christensen, Ditte Skinnerup, Lisbet Svanøe og Sune Frølund 

opstiller som ordinære medlemmer 

Nye suppleantopstillinger: Jannie Foss og Rikke Rosager 

Opstilling af revisorer: Henrik Vase og Jørgen Huggler accepterer genvalg. 

Bestyrelsen er herefter: Anne-Marie Eggert Olsen, Mia Skjold Henriksen, Mathias 

Christensen, Jane Lanng, Carsten Fogh Nielsen, Luna Christensen, Ditte Skinnerup, 

Lisbet Svanøe og Sune Frølund. 

Suppleanter: Jannie Foss og Rikke Rosager 

Revisorer: Henrik Vase og Jørgen Huggler 



 

Generalforsamlingen byder den nye bestyrelse samt suppleanter og revisorer 

herunder i særdeleshed de nye medlemmer velkommen, og retter en tak til de nu 

tidligere bestyrelsesmedlemmer, samt ønsker dem god vind fremover. 

 

10. Eventuelt 

a. Det foreslås af Lisbet Svanøe, at Fyraftensfilosofi optages og laves til podcasts 

b. Ditte Skinnerup oplyser, at Fyraftensfilosofi ønskes opstartet i Aarhus 

c. Det pointeres fra salen, at det er dejligt, at der findes en forening som nærværende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1: 

Pædagogisk Filosofisk Forening – Bestyrelsens Beretning, 
Generalforsamling 2017 

Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen afholdt seks officielle bestyrelsesmøder. 

Det første møde blev afholdt den 30. januar. Grunden til, at det varede så relativt længe, næsten 
3 måneder, inden der blev indkaldt til det konstituerende møde, var, at Rune Friis, bestyrelsens 
energiske og skattede sekretær, trak sig fra bestyrelsen ved sidste års generalforsamling, da 
han sammen med familien var flyttet til Sydjylland. Der manglede derfor en person, som tog 
initiativ til at få bestyrelsen samlet. Et yderligere problem var, at Carsten Fogh Nielsens navn af 
en eller anden grund var gledet ud af listen over indvalgte bestyrelsesmedlemmer i det 
foreløbige referat for sidste års generalforsamling. Dette betød, at han (dvs. jeg) i første omgang 
slet ikke blev indkaldt til det konstituerende møde. 

Dette problem blev dog løst og referatet fra generalforsamlingen blev på bestyrelsesmødet 
rettet til og foreløbig godkendt. På mødet konstituerede bestyrelsen sig med Carsten Fogh 
Nielsen som sekretær og Stig Skov Mortensen som kasserer (jf. foreningens vedtægternes § 4, 
stk. 4). Carsten og Stig blev i samme omgang (jf. vedtægterne § 4, stk. 5-6), valgt som 
foreningens tegningspersoner, dvs. de personer som på foreningens vegne kan indgå juridisk 
bindende aftaler og disponere over foreningens formue. 

De efterfølgende bestyrelsesmøder blev afholdt den 29. marts, 15. maj, 13. juni, 11. september 
og 10. oktober. Det store tema på disse møder var, som hvert år, planlægningen af Årsmødet. 
Derudover drøftede bestyrelsen diverse andre tiltag og aktiviteter, som Foreningen kunne 
iværksætte, herunder fx alumne-/karrieremøder og foredrag. Modsat tidligere år blev to af 
disse initiativer faktisk realiseret – mere om det om et øjeblik. 

Bestyrelsens arbejde led i det forgangne år under, at en lang række bestyrelsesmedlemmer af 
den ene eller den anden grund, primært på grund af arbejde og familie, havde svært ved at finde 
tid til at engagere sig helhjertet og aktivt i arbejdet med at iværksætte og fortsætte allerede 
etablerede aktiviteter. Den ene suppleant til bestyrelsen, Julie Guldmann Johannsen, trak sig ret 
hurtigt fra sin post grundet familieforøgelse. Morten Timmerman Korsgaard forsvarede i marts 
sin ph.d., og skulle i løbet af året også lære at håndtere barn nummer to, hvilket selvsagt lagde 
beslag på en god del af hans tid. Da Morten derudover desuden fik nyt arbejde i Malmø (på 
Malmö högskola), var hans muligheder for at engagere sig i bestyrelsesarbejdet begrænsede, 
og han meddelte derfor i september, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen. 

Mathias Christensen fik ligeledes arbejde ude i den virkelige verden, og fik også barn nummer 
to. Thomas Skuldbøl Jensen, der blev valgt ind i bestyrelsen for to år siden, har reelt set ikke 
deltaget i bestyrelsens arbejde det sidste års tid, da han også har fået fast arbejde, og også er 
blevet far for anden gang. Endelig fik Eva Guttorm også arbejde i løbet af året, hvilket tog en 
væsentlig del af hendes tid.  

Stig Skov Mortensen meddelte op til bestyrelsesmødet i september, at han ønskede at trække 
sig fra posten som kasserer pga. travlhed på arbejdet + familien. Det lykkedes dog bestyrelsen 
at overtale Stig til at blive på posten frem til Årsmødet, da det ville være vanskeligt, for ikke at 
sige umuligt, at nå at skifte kasserer inden. Samtidigt meddelte Carsten Fogh Nielsen, at han 



gerne ville trække sig fra posten som sekretær, da han på grund af travlhed på arbejdet 
(konkret: en masse undervisning og artikel-deadlines) ikke mente, at han kunne give opgaven 
den tid og det engagement den kræver. Det blev i den forbindelse besluttet at lade resten af 
bestyrelsen, i praksis Jane og Mia, overtage sekretærens primære opgaver frem til Årsmødet, 
hvor der alligevel skulle vælges en ny bestyrelse, som derefter skal konstitueres med en ny 
kasserer/sekretær. 

I det lys vil jeg gerne, på vegne af bestyrelsen og Foreningen, rette en stor tak til særligt Mia 
Skjold Tvede Henriksen, der i det forløbne år ikke blot blev indvalgt i foreningens bestyrelse, 
men også fik tildelt og påbegyndte et ph.d.-stipendium i pædagogisk filosofi her på DPU, 
samtidig med at hun påtog sig en masse af det praktiske rugbrødsarbejde i bestyrelsen. Mia har 
blandt andet, sammen med Anne-Marie, Sune og Jane, stået for det meste af arbejdet med at 
forberede og afvikle årsmødet, ligesom hun har været initiativtager til og praktisk organisator 
for foreningens mest succesfulde tiltag de seneste år, nemlig Fyraftensfilosofi. 

Fyraftensfilosofi består i al sin enkelthed i, at Foreningen den første fredag om måneden 
inviterer en eller flere oplægsholdere til at give et kort oplæg, 15-20 minutter, om et givet (eller 
selvvalgt) emne. Foredragene ligger fredag eftermiddag, og der er mulighed for at købe øl og 
sodavand til indtagelse under og efter oplægget, der typisk har en noget ”lettere” karakter end 
filosofiske oplæg ellers ofte har. I det forgangne år har Mia, på Foreningens vegne, foreløbig 
organiseret fem sådanne Fyraftensfilosofi-arrangementer i Emdrup, med pænt fremmøde til 
dem alle:  

• 5. maj: Om æstetikken (Anne-Marie Eggert Olsen: Det skønne - Platons Symposion; Sune 
Frølund: Heidegger og værket), 23 deltagere. 

• 2. juni: Filosofiens anekdoter (Per Jepsen: Anekdoter i filosofien; Carsten Fogh Nielsen: 
Filosofiske anekdoter: Fichte), 27 deltagere. 

• 8. september: Introduktion til PFF og velkommen til nye studerende (Michael Amiga 
Hansen: Fremmedgørelse og tid; Luna Christensen: Den fortvivlede ånds fænomenologi; 
Jeppe Allen Pedersen: Om følelsernes ophav), 30 deltagere. 

• 6. oktober: Besøg at Eksistensfilosofisk Akademi (Jon Auring Grimm: Bag spejlet - 
åbningen i individualiteten), 25 deltagere. 

• 3. november: Besøg af TIDskrift (William Mathorne: "Hegels forsoning af tro og fornuft" 
- overvejelser med udgangspunkt i oversættelsen af forordet til H.F.W. Hinrichs Die 
Religion im inneren Verhältnisse zur Wissenschaft af G.W.F. Hegel; Frederik-Emil Friis 
Jakobsen: "Aristoteles, poesi, metafor og læring), 24 deltagere. 

Mia er netop nu i færd med at planlægge det næste arrangement, som efter planen skal finde 
sted fredag den 1. december. 

Ud over Fyraftensfilosofi har PFF desuden været vært ved endnu et arrangement, nemlig et 
oplæg om ”Barndommens tid” ved cand.mag. i filosofi fra KU Rasmus Petersen. Foredraget var 
baseret på Rasmus’ speciale og kom i stand efter, at han selv havde henvendt sig til foreningen. 
Igen endte det, af rent praktiske grunde, med, at det var Mia, som kom til at stå for 
organiseringen. Foredraget fandt sted i Emdrup den 22. september, og der var 22 deltagere. 

Som man kan høre, så har foreningens aktiviteter i det forgangne år primært, for ikke at sige 
udelukkende, været lokaliseret i Emdrup. Dette er ikke usædvanligt, al den stund at den følger 



det mønster, som foreningens arbejde hidtil typisk har fulgt, nemlig primært at foregår der, 
hvor de fleste undervisere/studerende i pædagogisk filosofi er samlet, nemlig ved DPU 
Emdrup. At det er typisk er dog ikke ensbetydende med, at det tilfredsstillende. Skønt der i 
vedtægterne står, at Pædagogisk Filosofisk Forening har hjemsted i København er foreningen 
jo netop ikke ”en københavnerforening”. Det er derimod dels en alumneforening for tidligere 
studerende på uddannelsen i Pædagogisk Filosofi på DPU, dels en forening for folk der arbejder 
med eller blot er generelt interesseret i pædagogisk-filosofiske spørgsmål.  

Som et minimum bør foreningen derfor stræbe efter også at afholde arrangementer i Aarhus – 
og gerne også andre steder, hvis der nogen af foreningens medlemmer, der har tid og lyst til at 
tage initiativ til sådanne arrangementer. Dette har dog i det forløbne år ikke været tilfældet, da 
de bestyrelsesmedlemmer, som sidder i Aarhus, har haft (for) travlt. Den væsentligste grund 
til, at der, på trods af bestyrelsens generelle forfald og almindelige travlhed, alligevel har været 
relativt mange aktiviteter i Emdrup det sidste halve års tid, kan, ret entydigt, placeres et sted, 
nemlig hos Mia. Dette skal hun igen, have mange tak for. 

Foreningens håb er, at der i det kommende år også kan afholdes Fyraftensfilosofi i Aarhus. Der 
var så småt ved at blive planlagt et arrangement, men grundet travlhed blandt de lokalt 
forankrede bestyrelsesmedlemmer (primært Carsten Fogh Nielsen) er dette endnu ikke blevet 
til noget. Men vi håber, at der kan komme et par møder på programmet i foråret. 

Men dette er fremtiden: Bestyrelsens beretning skal primært handle om fortiden og 
præsentere, hvad bestyrelsen og foreningen i årets løb har gennemført af arrangementer. Dette 
er hermed gjort. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 Carsten Fogh Nielsen  

 


