Referat generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening 12. november 2016
1: valg af dirigent: Carsten er valgt
1.2: Thomas er valgt til referent
2: Indkaldelse til generalforsamling er godkendt som rettidig, og vi er beslutningsdygtige
3: Referatet fra sidste generalforsamling er godkendt, men den bemærkning at den i år
kommer på hjemmesiden (så vi ikke skal lede efter den næste år) og at vi i år vil være
mere klare i formulering vedrørende folks status som suppleanter/ikke suppleanter
4: Sekræterens beretning: Vi har stadig problemer med at fastslå antallet af medlemmer
nøjagtigt, hvilket vil blive udbedret når kontingentbetaling bliver yderligere
automatiseret. Det vil endvidere blive således at man aktivt skal melde sig ud, i stedet for
at man skal melde sig ind hvert år ved kontingent betaling. Det bliver bemærket at en
mulighed for at øge antallet af betalende medlemmer kunne være at give medlemmer en
rabat hvis de tilmelder sig betalingsservice. Kassereren bemærker at dette system er meget
lig det som vi er på vej til at implementere.
Vi har ca 130 medlemmer, vi efterspørger stadig flere alumner i foreningen. Sidste år
glemte vi at få valgt revisorer, det har vi nu rådet bod på ved ekstraordinær
generalforsamling. Arrangementer inkluderer alumne netværksmøder i Århus og
foredrag om Det nøgne demokrati og Per Jepsen om Retten til at være Ulykkelig.
Vi er fortsat meget åbne over for at ligge navn til fremtidige arrangementer.
Vi opfordrer alle medlemmer til at støtte op omkring tidsskriftet Studier i Pædagogisk
Filosofi ved at lade sig registrere som læsere og evt. købe papirseksemplarer.
5: Regnskab er godkendt.
Vi har nogle sovende medlemmer som vi mangler kontingent fra, hvilket vi håber at
kunne råde bod på i det nye system.
Det bemærkes at årsmødet var dyrere sidste år pga. lokaleleje, også selv om vi ikke sidste
år havde internationale gæster at betale for. Udgiften til lokaler voksede fordi vi lejede
lokaler i Studenterhuset på en lørdag, hvor der var bedre faciliteter end på Trøjborg.
Det bliver bemærket at vi, fordi vi er en alumne forening, muligvis kunne søge nogle
midler til lokaler i Århus 2018. Hertil bliver det sagt at der sidste år også var en vis støtte
sige fra Aarhus Universitet i form at feks. keyholders.
Det bliver bemærket at det er problematisk at foreningen har haft to banker, omend der er
forståelse for at de praktiske omstændigheder nødvendiggjorde dette. Den situation er
ved at blive udbedret.

Endvidere bemærkes det at de penge som foreningen ligger inde med evt. kunne bruges
på at skaffe flere medlemmer. Hertil svares at det er en god ide, men at vi også har nogle
praktiske problemer ved vores medlemsindtag i kraft af registrering.
Det bliver foreslået at en måde at bruge de midler som vi ligger inde med kunne være at
sende et eksemplar af Studier i Pædagogisk Filosofi til medlemmer, også for at gøre
medlemskab mere attraktivt. Det er noteret.
6: Forslag til vedtægtsændringer: der er 10 små og store ændringsforslag til teksten.
1- §1 stk 1: ændres til: Foreningens hjemsted er fagmiljøet tilhørende pædagogisk filosofi
på DPU, Aarhus Universitet. Begrundelse: Så vi kan afholde generalforsamling andre
steder end København.
Der diskuteres om det er en god ide at knytte pædagogisk filosofis fagmiljø så eksplicit til
Aarhus Universitet. Bla. fordi Det bemærkes at man kan lade punktet falde så det kan
overvejes mere grundigt, idet næste generalforsamling vil være i København. Der
diskuteres endvidere om foreningens hjemsted skal være en geografisk lokation. Her
bemærkes at foreningen, juridisk, skal havde en adresse. Men at man igen, juridisk, kan
formulere punktet så generalforsamlingen kan holdes andre steder.
FORSLAGET FALDER og til næste år vil man foreslå den ændring at generalforsamling
kan finde sted andre steder end foreningens hjemsted.
2,3,4 - §3 stk 8: ændres således at der som fast punkt indføres valg af referent (hvilket er
normal procedure) og fastsættelse af kontingent (hvilket vi skriver i §9 stk. 2 at vi gør) og
punkt 4 ændres fra “Beretning “ til “Bestyrelsens beretning” (pga. øget klarhed).
Forslag 2,3 og 4 er VEDTAGET
5- §4: ændres til: generalforsamlingen vælger bestyrelsen for et år. (Det skal gøres klart at
man kun gives mandat i et år)
Forslaget er VEDTAGET
6,7- §4 stk. 4 ændres til: bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasser
(tegningsperson bliver et separat punkt)
Punkt tilføjes: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af sekretær og kasser i foreningen.
Bestyrelsen kan godkende, at sekretær og kasser kan råde over foreningens bankkonti
hver for sig. (tegningsregler indsættes som selvstændigt punkt i henhold til ønske fra
banken).
Forslag 6 og 7 er VEDTAGET
8,9- §8 ændres til: “arrangementer” (idet punktet også omhandler andet end møder, så
som seminarer og konferencer). Den anden ændring er bestyrelsen offentliggør
arrentementer via sin hejmmeside og ikke alene et semester af gangen. (ændring i henhold
til praksis).
Forslaget 8 og 9 er VEDTAGET

10- §8, stk 2. “Møder” ændres til “arrangementer” for at afspejle praksis.
Forsalg nr. 10 er VEDTAGET
7: Valg af bestyrelse og revisorer
Carla Nielsen trækker sig fra bestyrelsen grundet lykkelige omstændigheder.
Nanna Duchene trækker sig
Daniel Rask er frafaldet

Stig Skov, Morten Timmermann, Thomas Jensen og Eva Guttorm er fortsat medlemmer.
Anne-Marie Eggert Olsen, Mia Skjold, Mathias Christensen og Jane Langg vælges som
medlemmer.
Sune Frølund og Julie genvælges som suppleanter.
Henrik Vase og Jørgen Huggler vælges som revisorer.
8: Evt: Foreningen som alumneforeningen (Emdrup):
Vanessa Poulsen foreslår at man igangsætter flere arrangementer rettet imod studerende
og “nye” kandidater. Arrangementer der giver perspektiv på de muligheder som
uddannelsen giver. Der efterspørges mere gennemsigtighed og netværk i forhold til
alumne. Bestyrelsen støtter op omkring denne tanke og der opfordres til at man melder sig
ind i foreningen for at støtte om fagmiljøet, og at man kommer med forslag til bestyrelsens
møder. Man kan få næsten hvad som helst blåstemplet. Henrik Vase vil gerne spare med
Vanessa. Asger bemærker at pædagogisk filosofi er DPU’s yngste uddannelse, idet den
var lukket og genopstod. Det er reelt den historiske baggrund for foreningens arbejde.
Til det store årsmøde i 2018 foreslås det at vi fejrer Karl Marx 200 år.

