
 

 

Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening 

DPU/AU, Studenternes Hus, Aarhus 

fredag den 9. november 2018 kl. 17.30 

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/ medlem af bestyrelsen 

6. Aflæggelse af regnskab v / medlem af bestyrelsen 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

8. Behandling af forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen 

9. Behandling af eventuelle indkomne forslag 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer 

11. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

a. Anne-Marie Eggert Olsen  

2. Valg af referent 

a. Luna Christine Christensen 

3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed 

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



4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 

a. Referatet godkendes. Generalforsamlingsreferatet bør ligge på hjemmesiden. Dette 

er endnu ikke sket, og er dermed en opgave for den kommende bestyrelse. 

 

5. Bestyrelsens beretning / v sekretær Carsten Fogh Nielsen  

a. Se bilag 1. Beretningen fremføres af Ditte Skinnerup, da Carsten befinder sig i 

Barcelona og deltager i mødet via Skype 

b. Kommentar fra medlem: Det er positivt at der er afholdt læsekreds, men niveauet i 

den afholdte læsekreds vedrørende Marx var ikke højt nok.  

Bestyrelsen svarer at hjælp til arrangementer modtages med kyshånd, at 

bestyrelsen ser sig selv som facilitatorer af arrangementer i en ”bottom up”-

forening, hvor hovedansvaret for at få arrangementer afholdt og afviklet godt ligger 

hos alle medlemmer.  

c. Kommentar fra medlem: Tak for beretning, det er et højt aktivitetsniveau, der har 

været, godt gået.  

d. Spørgsmål fra medlem: Hvor mange medlemmer er vi?  

Bestyrelsens svar: Vi er ca. 60 medlemmer.  

e. Kommentar fra medlem af bestyrelsen for foreningen for General Pædagogik: Vi har 

gode erfaringer med karrierearrangementer, men savner erfaring med andet. Lad 

os arbejde mere sammen!   

 

6. Aflæggelse af regnskab / v. kasserer Sune Frølund 

a. Vi mangler regnskabet, det er ikke blevet fremsendt og Sune Frølund er ikke til 

stede. Forsamlingen kan derfor ikke godkende referatet, da ingen har set det.  

b. Generalforsamlingen bemyndiger, efter revisor Henrik Vase Frandsens forslag, den 

kommende bestyrelse og de kommende revisorer ret til at behandle og godkende 

årets referat på vegne af generalforsamlingen. Opstår der tvister indkaldes der til 

ekstraordinær generalforsamling. Dette vedtages.  

 

7. Fastsættelse af kontingent  

a. De nuværende kontingentsatser fastholdes.  

b. Spørgsmål fra medlem: Virker betalingsservice ift. kontingentbetaling?  



Bestyrelsens svar: Desværre ikke, men bestyrelsen foreslår, at man selv sætter 

betalingen til automatisk betaling. 

c. Bestyrelsen opfordrer til, at man tjekker bankkonto til indbetaling på foreningens 

hjemmeside, da en tidligere foreningskonto i Jyske Bank stadig modtager enkelte 

indbetaling. Hjemmesiden er opdateret med de rette kontooplysninger.  

 

8. Behandling af forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen (Se bilag 2) 

a. Anne-Marie Eggert Olsen fremlægger bestyrelsens begrundelse for at foreslå 

ændring af regnskabsåret. Der er ingen indvendinger. Forslaget er vedtaget. 

Ændringen af ordlyden i vedtægternes § 6 Kasserer er herefter:  

 Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger for 
 kontingentopkrævning og fører fortegnelse over foreningens medlemmer.  
 2. Regnskabsåret varer 1. oktober – 30. september.  

 

9. Behandling af eventuelle indkomne forslag.  

a. Ingen indkomne forslag. 

 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer 

a. Bestyrelsesmedlemmer med ret til genvalg: Sune Frølund, Luna Christensen, Ditte 

Skinnerup.  

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anne-Marie Eggert Olsen, Mia Skjold Tvede 

Henriksen, Carsten Fogh Nielsen, Mathias Mark Christensen.   

Nye opstillinger: Eva Guttorm, Mette Vittrup Jensen.  

Nye suppleantopstillinger: Kasper Linnebjerg, Martin Bjerre Bygballe. 

Nye opstillinger til faste tilforordnede i bestyrelsen: Lasse Hvergel, Marie Langy 

Jensen 

Alle opstillede vælges af generalforsamlingen.   

 

b. Opstilling af revisorer: Henrik Vase Frandsen accepterer genvalg. Johannes 

Adamsen stiller op og vælges.  

 



c. Bestyrelsen er herefter: Sune Frølund, Luna Christensen, Ditte Skinnerup, Anne-

Marie Eggert Olsen, Mia Skjold Tvede Henriksen, Carsten Fogh Nielsen, Mathias 

Mark Christensen, Eva Guttorm og Mette Vittrup Sørensen. 

Suppleanter: Kasper Linnebjerg, Martin Bjerre Bygballe. 

Faste tilforordnede: Lasse Hvergel, Marie Langy Jensen 

Revisorer: Henrik Vase Frandsen og Johannes Adamsen.  

 

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. 

 

11. Eventuelt 

a. Luna sender mailingliste rundt til opstart af arbejdsgruppe ”Hvad kan jeg blive”.  

 

 

 

  



Bilag 1: 

Pædagogisk Filosofisk Forening – Bestyrelsens Beretning, 
Generalforsamling 2018 

Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen afholdt syv officielle bestyrelsesmøder. 

Det første møde blev afholdt den 5. december. Bestyrelsen konstituerede sig her med Carsten 
Fogh Nielsen som sekretær og Sune Frølund som kasserer (jf. foreningens vedtægternes § 4, 
stk. 4). Derudover godkendte vi referatet fra sidste års generalforsamling (tak til Mia for at 
skrive det) og evaluerede på Årsmødet 2017. 

Hvad angår årsmødet 2017 vil jeg tillade mig at citere fra referatet fra det konstituterende 
bestyrelsesmøde. Her kan man læse, at Årsmødet 2017, hvor temaet var Klafkis pædagogiske 
tænkning, var:  

Et godt lille årsmøde. Der var en del ting, vi kom for sent i gang med, og vi kunne 
naturligvis have reklameret en del mere og været tidligere ude med programmet. 
Det viste sig, at emnet var en del sværere at trække oplægsholdere til [end 
forventet], og det understreger en af oplæggenes pointer om, at der ikke har været 
en særlig stor akademisk reception af Klafkis pædagogiske tænkning. Et godt 
årsmøde trods alt! 

De efterfølgende bestyrelsesmøder blev afholdt den 5. februar, 12. marts, 23. april, 4. juni, 17. 
september og 25. oktober. Som sædvanligt handlede møderne mest om at forberede det 
kommende årsmøde, men der blev selvsagt også diskuteret andre ting. Tre gennemgående 
emner, der var oppe at vende flere gange, var: 

1. Foreningens hjemmeside, der har ligget død siden foreningens tidligere kasserer Stig 

Skov Morten trådte ud af bestyrelsen og tog adgangskoderne til siden med sig. Dette 

problem er nu blevet løst, da Carsten har fået adgangskoderne fra Stig og er gået i gang 

med at få siden opdateret. Det går langsomt fremad. 

2. Sidste års (manglende) revisorgodkendelse af foreningens regnskab. Foreningens 

revisorer, Henrik Vase Frandsen og Jørgen Huggler ville ikke godkende regnskabet, før 

de havde fået fuld indblik i foreningens konti. Dette havde ikke været muligt, da Stig, 

foreningens tidligere kasserer, som tidligere nævnt havde trukket sig fra posten og var 

trådt ud af bestyrelsen uden at sørge for at få overdraget alle bankforretningerne til den 

nye kasserer, Sune Frølund. Dette har Sune løbende bøvlet med lige siden sidste års 

generalforsamling. Problemet er todelt. Dels skulle Sune først have adgang til 

foreningens bankkonti; dels var der en gammel Jyske Bank konti, som Sune havde yderst 

vanskeligt ved at få adgang til. Dette skulle, forhåbentlig, være på plads nu, og vil blive 

gennemgået af [hvem der nu gennemgår regnskabet på vegne af kasseren]. 

3. Endelig er det et stående problem, hvordan bestyrelsen lettest håndterer udpegningen 

af tegningspersoner, dvs. de personer der har ret til at underskrive dokumenter på 

bestyrelsens vegne. Ifølge vedtægterne er det sekretæren og kassereren, der er 

foreningens tegningspersoner. Problemet er at få dette formidlet videre til banken på en 

måde, som banken vil godkende. Det kræver typisk en hel bunke underskrifter, som skal 



indsamles og indsendes til banken; noget der er både besværligt og tidskrævende, og 
som bestyrelsen ikke har en fast procedure for at få gennemført. 

Blandt det andet praktiske arbejde som er foregået i bestyrelsen i det forløbne år kan nævnes, 
at Jane Lanng i samarbejde med foreningens kasserer Sune Frølund har lagt et stort arbejde i 
at skabe klarhed over, hvor mange medlemmer foreningen reelt har, og hvem disse medlemmer 
er. Dette arbejde er ongoing, men vi har en bruttoliste, som bør være relativt fyldestgørende. 
Jane er desuden ansvarlig for foreningens mail-korrespondance, og står blandt andet for det 
praktiske arbejde med at udsende nyhedsbreve, indkaldelser til Årsmødet mv.  Mange tak for 
det. 

Ud over disse spørgsmål drøftede bestyrelsen som sædvanligt forslag til forskellige aktiviteter 
og tiltag, som Foreningen kunne iværksætte. Lige som sidste år kan bestyrelsen med glæde 
konstatere at nogle, men ikke alle, af disse forslag faktisk blev til noget – mere om det om et 
øjeblik. 

I det forgangne år led bestyrelsens arbejde, som det efterhånden er kutyme, under, at det var 
svært at samle alle bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmedlem, 
Lisbet Svanøe, blev på grund af arbejde mm. forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde. Lisbet 
meddelte i september, at hun ønskede helt at træde ud af bestyrelsen da hun alligevel ikke 
kunne deltage i møderne. Andre bestyrelsesmedlemmer har af forskellige grunde ligeledes haft 
svært ved at deltage fast i møderne, hvilket betyder at fremmødet undertiden har været 
forholdsvist ringe. Ved mindst et møde har bestyrelsen således slet ikke været 
beslutningsdygtig, fordi for få medlemmer er mødt op. 

På trods af dette er det, særligt i foråret, lykkedes at afholde en del arrangementer. I Emdrup er 
der siden sidste årsmøde blevet afholdt ikke mindre end syv omgange Fyraftensfilosofi, med 
Mia Skjold-Tvede som primus motor: 

 Fredag den 1. december var der Pædagogisk-Filosofisk Julestue, hvor Anne-Marie 

Eggert Olsen underholdt med et oplæg om jyulemandens idehistorie. 

 Fredag den 2. februar talte Sune Frølund om ”Det varme begreb ”Antropocæn”. 

 Fredag den 23 februar talte h.d.-studerende Eskil Riskær fra CBS under overskriften 

”Mod et bæredygtigt, hegeliansk ansvarsbegreb. 

 Fredag den 4. maj fortalte Azadmanesh Saeed, ph.d.-studerende fra universitetet i 

Teheran, om at være filosofistuderende i Iran. 

 Fredag den 1. juni talte Anne-Marie Eggert Olsen om et af sine yndlingsemner, nemlig 

Adorno.  

 Fredag den 5. oktober var det ph.d.-studerende ved Filosofi på Aarhus Universitet 

Magnus Møller Ziegler der talte om ”Karl Marx og karrieren” 

 Senest, nemlig fredag den 2. november, havde Fyraftensfilosofi besøg af Jesper 

Lundsfryd Rasmussen, relativt nyslået ph.d. fra SDU, der fortalte om ”Det Antropocæne: 

Geologiens udestående med filosofien”. 

Jesper Lundsfryd havde allerede tidligere på året, nemlig torsdag den 24. maj, gæstet 
Foreningen, da han i Emdrup holdt et foredrag der direkte tog udgangspunkt i hans ph.d.-
afhandling: "Mythos, Natur, Konstruktion". Jesper talte her om Schellings naturfilosofi, og kom 
blandt andet omkring mytens plads i naturerkendelsen og relaterede dette til den nutidige 
diskussion om det antropocæne. 



Fredag den 6. april var foreningen sammen med KIF – Kvinder i Filosofi vært for et 
halvdagsseminar, der udover oplæg af lektor Anne-Marie Eggert Olsen; Prodekan Anne Marie 
Pahuus (ARTS, AU) og professor Antje Gimmler (AAU) også bød på lynoplæg fra filosofi-spirer 
og muligheden for at netværke. 

I Aarhus blev der også afholdt fyraftensfilosofi, med Ditte Skinnerup som hovedansvarlig, 
understøttet af Carsten Fogh Nielsen (der bl.a. lagde kontor til Foreningens århusianske 
øllager). 

 Fredag den 2. februar talte lektor Merete Wiberg fra DPU Aarhus om, hvorvidt man 

kan forske i dannelse. 

 Fredag den 23. februar talte adjunkt Carsten Fogh Nielsen (alt for længe) om ”Fake 

news, demokrati og sandhed”. 

 Fredag den 1. juni talte Anders Bolø Nielsen, Kandidat i filosofi fra KU, om Grue-

Sørensens pædagogiske filosofi under overskriften ”Pædagogikken - En normativ 

disciplin?” 

Derudover afholdt foreningen en række foredrag i Aarhus for foreningens medlemmer. 

Tirsdag den 3. april fortalte lektor Thomas Schwarz Wentzer fra filosofi på Aarhus Universitet 
om Heideggers filosofi, med særlig vægt på Daseins og eksistensens betydning. Foredraget var 
oprindelig annonceret til at skulle finde sted tirsdag den 20. marts, men da Studenterrådet 
netop denne dag havde indkaldt til stormøde blandt de studerende valgte Foreningen at flytte 
mødet. 

Tirsdag den 24. april havde foreningen inviteret lektor Morten Dige, ligeledes fra filosofi på 
Aarhus Universitet, til at tale om ”Etik og moral i professionsetikken”, med udgangspunkt i 
Diges eget arbejde med netop dette spørgsmål. 

Tirsdag den 23. oktober havde foreningen endelig, i samarbejde med Idéhistorisk Forening, 
inviteret Anne-Marie Eggert Olsen til at fortælle om sin doktordisputats, under overskriften 
”Aktuelle samfundskritiske temaer i Platons ’Staten’”. 

Et sidste tiltag, som foreningen iværksatte i det forgangne år var at organisere en række 
læsekreds-møder som optakt til Årsmødet 2018. Temaet for møderne var ”Marx’ filosofi”, og de 
blev organiseret af Mathias Mark Christensen. Der var organiseret videolink fra Emdrup, hvor 
Mathias sad, så studerende fra begge campi kunne deltage. I alt blev der afholdt fire møder: 

 Fredag den 15. juni (om Feuerbach-teserne) 

 Tirsdag den 11. september (om Den tyske ideologi) 

 Tirsdag den 25. september (om Det kommunistiske manifest) 

 Tirsdag den 23. oktober (om Kapitalen, kap. 1-7) 

Som man kan høre, så har foreningen i det forgangne år været noget mere aktiv end i tidligere 
år. Foreningen er desuden lykkedes med at opfylde en af de målsætninger, der blev opstillet i 
sidste års bestyrelsesberetning, nemlig at få foreningens aktiviteter spredt ud, så de ikke kun 
foregår i Emdrup, men også i Aarhus. Dette er glædeligt, og den afgående bestyrelse vil opfordre 
den kommende bestyrelse til at fortsætte og understøtte dette arbejde. I den forbindelse er det 
vigtigt at gøre opmærksom på, at man som regel altid kan finde opdaterede informationer om 



foreningens såvel afholdte som kommende aktiviteter på Facebook. (Foreningens hjemmeside 
er mere statisk og fungerer mere som arkiv og historisk oversigt). 

Samtidig er det dog værd at bemærke, at foreningens forskellige aktiviteter i høj grad er båret 
af enkeltpersoner i bestyrelsen, der organiserer foredrag og fyraftensfilosofi. De enkelte tiltag 
er derfor skrøbelige, forstået på den måde, at hvis den person som organiserer bliver syg eller 
får travlt med andre ting, så er der en reel fare for, at der ikke bliver fulgt op på disse aktiviteter. 
Dette er f.eks. grunden til, at der ikke er blevet afholdt fyraftensfilosofiske arrangementer i 
Aarhus i efteråret, da specialetravlhed mm har lagt beslag på arrangørernes tid. 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke de bestyrelsesmedlemmer, der i det forgangne år 
har lagt en masse energi i at organisere foredrag og andre aktiviteter for foreningens 
medlemmer: Først og fremmest Mia, Ditte og Mathias for at arrangere, men også Anne-Marie 
for at holde oplæg her og der og alle vegne. Jane Lanng skal desuden have en særlig tak for at 
have overtaget de fleste af mine opgaver og ansvarsområder i forbindelse med Årsmødet 2018, 
da det blev klart, at jeg ikke ville kunne deltage.  

Alt i alt har det altså været et travlt og på mange måder succesrigt år for foreningen. Dette 
betyder dog ikke, er den kommende bestyrelse kan hvile på laurbærrene. Der er mange ting at 
arbejde videre med. Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt at fastholde momentum på 
arrangementssiden. Bestyrelsen modtager derfor gerne forslag til nye arrangementer, og 
foreningens medlemmer er altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de har ting 
de gerne selv vil arrangere i regi af foreningen. Derudover har bestyrelsen selv længe ønsket at 
afholde et ”Hvad kan jeg blive”-arrangement, med deltagelse af alumner fra pædagogisk filosofi. 
Dette er endnu ikke blevet til noget, men der arbejdes fortsat på projektet. Endelig er der en 
mængde helt lavpraktiske tiltag, som der bør arbejdes med i det kommende år, herunder at få 
bedre styr på overdragelse af ansvar og arbejdsopgaver fra den afgående til den nyvalgte 
bestyrelse. 

Og med disse formanende ord vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning for det forgangne 
år.  

På vegne af bestyrelsen 

 Carsten Fogh Nielsen  

  



Bilag 2: 

 

1. november 2018  

Bestyrelsen stiller nedenstående ændringsforslag til § 6 til de nuværende vedtægter for 
Pædagogisk Filosofisk Forening.  

Nuværende ordlyd af § 6:  

§ 6 Kasserer  

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger for 
kontingentopkrævning og fører fortegnelse over foreningens medlemmer.  

2. Regnskabsåret varer 1. september – 31. august.  

Ændringsforslag:  

§ 6 Kasserer  

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger for 
kontingentopkrævning og fører fortegnelse over foreningens medlemmer.  

2. Regnskabsåret varer 1. oktober – 30. september.  

 


