
 

 

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Pædagogisk	  Filosofisk	  Forening	  -‐	  onsdag	  den	  10.	  december	  2014	  
	  	  
Tilstedeværende:	  Jane	  Lanng,	  Nanna	  Duchene,	  Matthias	  Christensen,	  Stig	  Mortensen,	  Carsten	  
Fogh	  Nielsen,	  Rune	  Robert	  Friis,	  Thomas	  Skuldbøl	  Jensen,	  Patrick	  Cullen	  og	  Sune	  Frølund.	  	  
	  	  
Dagsorden:	  
1.	  Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  
2.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
3.	  Konstituering	  af	  bestyrelse.	  Valg	  af	  kasserer	  og	  sekretær	  
4.	  Fordeling	  af	  opgaver:	  hjemmeside,	  fb,	  andre?	  
5.	  Forskelligt	  fra	  sekretæren:	  medlemsantal,	  information	  til	  medlemmerne.	  ..	  
6.	  Eftertanker	  og	  opsamling	  i	  forhold	  til	  afholdte	  arrangementer.	  Herunder	  årsmødet.	  
7.	  Kommende	  arrangementer.	  Planlagte	  og	  ideer?	  
8.	  Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  
9.	  Evt.	  
	  
1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent	  
Stig	  Mortensen	  er	  valgt	  til	  ordstyrer.	  
Rune	  Robert	  Friis	  er	  valgt	  til	  referent.	  
	  
2.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
Referat	  fra	  forrige	  bestyrelsesmøde,	  onsdag	  den	  22.	  oktober,	  godkendt.	  
	  
3.	  Konstituering	  af	  bestyrelse.	  Valg	  af	  kasserer	  og	  sekretær	  
Jane	  Lanng	  er	  genvalgt	  som	  sekretær	  	  
Stig	  Mortensen	  er	  valgt	  til	  kasser	  
	  
Der	  skal	  skiftes	  tegningsberettigede.	  Jane	  er	  i	  forvejen.	  Stig	  skal	  erstatte	  Merete	  Wiberg.	  
	  
4.	  Fordeling	  af	  opgaver:	  hjemmeside,	  fb,	  andre?	  
Jane	  foreslår	  vi	  fortsat	  vælger	  primæransvarlige	  for	  forskellige	  arbejdsområder.	  Forslag	  bakkes	  op	  
af	  bestyrelsen.	  	  
Carsten	  er	  valgt	  som	  primæransvarlig	  for	  både	  hjemmeside	  og	  Facebook	  
Mathias	  er	  valgt	  som	  primæransvarlig	  for	  kontakt/kommunikation	  med	  SPF	  	  
Patrick	  foreslår	  Podcast	  "alumni-‐nyhedsbrev"	  -‐	  Patrick	  laver	  et	  udkast	  til	  næste	  møde.	  Bliver	  punkt	  
til	  næste	  møde.	  	  
	  
5.	  Forskelligt	  fra	  sekretæren:	  medlemsantal,	  information	  til	  medlemmerne.	  ..	  
Jane	  foreslår	  at	  udseende	  nyhedsmail,	  med	  arrangementer,	  informationer	  om	  årsmøde	  mm.	  +	  
opfordring	  til	  at	  registrere	  sig	  som	  læsere	  af	  Studie	  i	  Pædagogisk	  Filosofi.	  
Sune	  foreslår	  reportage	  fra	  årsmødet.	  Sune	  skriver	  et	  par	  linjer	  om	  årsmødet.	  
Nanna	  foreslår	  at	  opfordringen	  til	  medlemsinitiativ	  sendes	  som	  særskilt	  mail,	  for	  ikke	  at	  drukne	  
blandt	  andre	  informationer.	  	  



 

 

Jane	  foreslår	  at	  opfordringen	  til	  medlemsinitiativ	  og	  idéer	  sendes	  sammen	  med	  mail	  om	  
dimittendarrangementer.	  Forslaget	  vedtaget.	  
	  
6.	  Eftertanker	  og	  opsamling	  i	  forhold	  til	  afholdte	  arrangementer.	  Herunder	  årsmødet.	  
Årsmøde	  
Generel	  positiv	  feedback.	  
Nanna	  foreslår	  fremadrettet	  at	  generalforsamlingen	  afholdes	  fredag	  inden	  festen.	  Dette	  tages	  
med	  i	  overvejelsen	  til	  næste	  årsmøde.	  
Nanna	  påpeger	  at	  alumner	  har	  fravalgt	  årsmødet	  pga.	  omkostningerne.	  Både	  pga.	  udgifter	  til	  
medlemsskab,	  transport	  mm	  (børnepasning).	  	  
Jane	  påpeger	  formen	  med	  stort	  og	  lille	  årsmøde	  skiftevis	  hvert	  2.	  år.	  	  
Mathias	  foreslår	  at	  det	  bør	  overvejes	  hvorvidt	  denne	  form	  nødvendigvis	  skal	  fastholdes.	  Denne	  
diskussion	  tages	  op	  ved	  senere	  lejlighed.	  
Thomas	  og	  Stig	  Foreslår	  økonomisk	  støtte	  til	  studerenes	  transport	  til	  andet	  campus.	  Thomas	  
undersøger	  muligheder	  for	  støtte	  fra	  bl.a.	  til	  DSR.	  	  
Stig	  foreslår	  at	  vi	  skal	  gå	  efter	  at	  finde	  støtte	  til	  næste	  årsmøde	  for	  at	  få	  reduceret	  prisen	  og	  
dermed	  kunne	  få	  flere	  med.	  Dette	  følges	  op	  og	  konkretiseres	  efter	  fastlæggelsen	  af	  dato	  og	  tema	  
for	  næste	  årsmøde.	  
	  
Dimittendarrangementer	  i	  Aarhus	  og	  Emdrup	  	  
	  
Oplæg	  ved	  Thomas	  Aastrup	  Rømer	  	  
Desværre	  ikke	  særligt	  godt	  besøgt.	  Underligt	  da	  der	  umiddelbart	  var	  stor	  interesse	  for	  
arrangementet	  på	  de	  sociale	  medier	  bl.a.	  Facebook.	  	  
Curriculum	  wars	  and	  the	  fight	  for	  future	  society	  –	  med	  Hans	  Siggaard	  Jensen	  og	  Andrew	  Hartman	  
	  
Bogreception	  i	  anledning	  af	  Mortens	  Timmermann	  Korsgaards	  udgivelse	  af	  sin	  nye	  bog	  Hannah	  
Arendt	  og	  pædagogikken.	  	  
	  
Per	  Jepsen	  –	  Lykkens	  diktatur	  og	  retten	  til	  at	  være	  ulykkelig	  
Meget	  velbesøgt.	  
	  
7.	  Kommende	  arrangementer.	  Planlagte	  og	  ideer?	  
Alumnearrangement	  i	  marts	  (et	  hvad	  kan	  jeg	  blive	  arrangement)	  
Jane	  står	  for	  det	  i	  Aarhus	  og	  Mathias	  i	  København.	  Mathias	  efterspørger	  Pædagogiske	  Filosoffer	  
med	  arbejde,	  gerne	  med	  forskellige	  typer	  af	  arbejde.	  Evt.	  også	  nogle	  som	  er	  vendt	  tilbage	  til	  deres	  
'gamle'	  arbejde.	  	  
	  
Oplæg	  ved	  Thomas	  Aastrup	  Rømer	  	  
Morten	  Timmermann	  Korsgaard	  undersøger	  mulighederne	  for	  at	  arrangere	  et	  tilsvarende	  
arrangement	  i	  Emdrup.	  
	  
Julefrokost	  i	  Emdrup	  



 

 

Kommer	  40-‐50	  stk.'er.	  Mathias	  foreslår	  at	  foreningen	  betaler	  for	  transport	  af	  mad,	  servietter	  mm.	  
Foreningen	  betaler.	  	  
Patrick	  spørger	  til	  hvordan	  arrangementer	  annonceres.	  Det	  overvejes	  hvordan	  foreningen	  kan	  
udvide	  sit	  netværk	  på	  UC’erne.	  Nanna	  valgt	  som	  primæransvarlig	  for	  netværksarbejde	  på	  UC’erne.	  	  
	  
Årsmøde	  	  
På	  dagsorden	  til	  næste	  gang.	  Jo	  før	  tema,	  dato	  og	  sted	  fastlægges,	  desto	  før	  kan	  der	  arbejdes	  med	  
ansøgning	  om	  økonomisk	  tilskud.	  
	  
Arrangement	  i	  forbindelse	  med	  udgivelse	  af	  SPF	  og	  Sunes	  monografi	  
Dette	  vil	  blive	  afholdt	  inden	  næste	  bestyrelsesmøde.	  Formentligt	  i	  løbet	  af	  januar	  2015.	  
	  
Arrangement	  med	  Dorthe	  Jørgensen	  
Dorthe	  Jørgensen	  arbejder	  med	  æstetik	  ift.	  pædagogik.	  Stig	  tager	  kontakt	  til	  Dorthe	  Jørgensen.	  
Undersøger	  mulighed	  for	  arrangement.	  Jane	  understreger	  at	  arrangementet	  skal	  gælde	  både	  
Aarhus	  og	  København.	  	  
	  
Pædagogisk	  filosofi	  og	  naturvidenskaberne	  
Nanna	  nævner	  at	  Jørgen	  Huggler	  har	  understreget	  at	  foreningen	  bør	  holde	  kontakt	  til	  
naturvidenskaberne	  -‐	  herunder	  kontakt	  til	  tekniske	  gymnasier.	  Sune	  vil	  gerne	  være	  med	  ind	  over.	  
Sune	  og	  Nanna	  slår	  hovederne	  sammen	  og	  undersøger	  mulighederne	  nærmere.	  
	  
Morten	  Raffnsøe-‐Møller	  om	  Charles	  Taylor	  	  
Carsten	  kontakter	  Morten.	  	  	  	  
	  
8.	  Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  
Jane	  sender	  Doodle.	  Det	  forsøges	  at	  aftale	  møde	  slut	  januar	  eller	  start	  februar.	  
	  
9.	  Evt.	  
Runde	  om	  hvordan	  vi	  fastholder	  studerende.	  	  
Stig	  foreslår	  at	  vi	  evt.	  laver	  en	  opt-‐out.	  Patrick:	  Skal	  fokus	  være	  på	  folk	  uden	  for	  bygningen?	  
Jane	  påpeger	  at	  der	  er	  et	  gab,	  lige	  efter	  folk	  er	  færdiguddannede.	  	  
Stig	  fremlægger	  at	  manglene	  er	  betaling,	  kan	  løses	  via	  ny	  betalingsmodel.	  Ingen	  mangel	  på	  
aktivitet.	  Evt.	  mangel	  spredning.	  	  
	  
Nanna	  &	  Jane	  efterspørger	  studiekredse.	  Sune	  henviser	  til	  Bohr	  instituttet	  studiekredsmodel	  
Stig	  påpeger	  at	  der	  har	  kørt	  studiekredse	  på	  institutionsniveau.	  Studiekreds	  foreslås	  som	  et	  punkt	  
til	  næste	  møde.	  
	  
Carsten	  stiller	  spørgsmål	  ved,	  hvor	  megen	  interesse	  der	  egentligtaget	  er	  for	  studiekredse	  for	  
færdige	  studerende.	  Carsten	  foreslår	  warm-‐up	  studiekreds	  til	  årsmødet.	  
	  
Mødet	  hævet.	  


