
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Pædagogisk	  Filosofisk	  Forening	  –	  torsdag	  den	  19.	  februar	  2015	  

	  	  

Tilstedeværende:	  Jane	  Lanng,	  Matthias	  Christensen,	  Stig	  Mortensen,	  Carsten	  Fogh	  Nielsen,	  Rune	  

Robert	  Friis,	  Thomas	  Skuldbøl	  Jensen,	  Morten	  Timmermann	  Korsgaard.	  

	  	  

Dagsorden:	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  

3. Årsmøde	  2015:	  Dato,	  sted,	  omfang,	  tema,	  pris?	  

4. Kommende	  arrangementer	  

5. Podcast	  –	  ”alumi-‐nyhedsbrev”	  /	  Patrick.	  (Fra	  sidste	  møde)	  

6. Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  	  

7. Evt.	  

	  

1.	  Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  

Carsten	  Fogh	  Nielsen	  valgt	  som	  ordstyrer	  

Rune	  Robert	  Friis	  valgt	  til	  referent	  

	  

2.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  

Punkt	  5	  på	  dagsordenen	  udskydes	  til	  næste	  møde,	  pga.	  Afbud	  fra	  Patrick	  Cullen.	  	  

Referat	  godkendt.	  

	  

3.	  Årsmøde	  2015:	  Dato,	  sted,	  omfang,	  tema,	  pris?	  

Omfang:	   Årsmødet	  2015	  bliver	  afholdt	  over	  1	  dag	  	  

Dato:	  	   Der	  foreslås	  den	  14.	  november.	  Dvs.	  At	  arrangementet	  rykkes	  en	  uge	  frem	  ift.	  hvor	  

	   det	  traditionelt	  har	  været	  afholdt.	  

	   Et	  væsentligt	  argument	  for	  at	  afholde	  årsmådet	  en	  lørdag	  er,	  at	  arbejde	  ellers	  ofte	  

	   forhindre	  deltagelse	  

Sted:	   Aarhus	  

Tema:	   Forslag	  (Tidligere:	  Rousseau,	  utopi,	  tid)	  	  



	   Carsten:	  Etik,	  eksistens,	  pædagogiske	  værdi,	  pædagogiske	  mål/formål.	  	  

	   Tidligere	  har	  også	  været	  forslået	  emnet	  natur.	  

Forplejning:	  	   Faste	  priser	  i	  Aarhus	  for	  forplejning	  på	  universitet.	  Skal	  der	  spises	  inde	  på	  

	   universitetet,	  skal	  det	  være	  gennem	  selskabets	  som	  har	  kontrakten.	  Alternative	  

	   muligheder	  overvejes	  og	  drøftes	  ved	  senere	  lejlighed	  

Pris:	  	   Det	  bør	  undersøges	  hvor	  vi	  kan	  vi	  søge	  midler	  til	  arrangementet.	  

	   Thomas	  har	  sendt	  ansøgning	  til	  Studenterforening	  om	  transportpenge	  til	  studerende	  

	   ifm.	  årsmøde.	  	  

	   Stig	  understreger	  at	  foreningen	  har	  relativt	  mange	  midler,	  dvs.	  God	  

	   økonomi.	  I	  har	  derfor	  muligheden	  for	  at	  holde	  prisen	  nede,	  via	  indskud	  fra	  egen	  

	   kassebeholdning.	  Denne	  mulighed	  vil	  blive	  drøftet,	  når	  budgettet	  for	  

	   arrangementet	  er	  mere	  konkret.	  

	  

4.	  	  Kommende	  arrangementer	  

Morten:	  Har	  sendt	  mail	  til	  Thomas	  Rømer	  vedrørende	  mulige	  datoer	  for	  arrangement	  i	  Emdrup.	  

	  

Mathias:	  (1)	  I	  dialog	  med	  Sune	  Frølund	  om	  mulig	  arrangement	  ifm.	  med	  udgivelsen	  af	  

monografien	  ’Naturviden	  –	  En	  naturfilosofisk	  undersøgelse	  og	  kritik	  af	  vidensbegreber	  i	  

naturvidenskab’.	  (2)	  Står	  for	  at	  arrangerer	  ’Hvad	  kan	  jeg	  blive	  arrangement’	  i	  Emdrup.	  Dato	  

kommer	  i	  den	  nærmeste	  fremtid.	  	  

	  

Jane:	  Står	  for	  at	  arrangerer	  ’Hvad	  kan	  jeg	  blive	  arrangement	  i	  Aarhus.	  Muligvis	  torsdag	  den	  9.	  

april?	  Endelig	  dato	  bekræftes	  i	  nærmeste	  fremtid.	  	  

	  

Ifm.	  ’Hvad	  kan	  jeg	  blive	  arrangementerne’	  er	  der	  enighed	  om	  vigtigheden	  af	  at	  vise	  bredt	  udsnit	  af	  

muligeder.	  Dvs.	  Tidligere	  studerende	  som	  nu	  som	  bruger	  uddannelsen	  på	  privat	  arbejdsmarked	  (fx	  

konsulent),	  er	  vendt	  tilbage	  til	  gamle	  erhverv,	  læser	  Ph.d.,	  underviser	  på	  UC’er,	  el.	  Andet.	  

	  

Carsten:	  Henvender	  sig	  til	  Morten	  Raffnsøe-‐Møller	  vedrørende	  mulighed	  for	  oplæg	  om	  Charles	  
Taylor.	  
	  



Thomas:	  Lufter	  ideen	  om	  et	  specialearrangement,	  hvor	  studerende	  pitcher	  deres	  speciale	  

emner	  for	  hinanden.	  Pædagogisk	  Filosofisk	  Studenterkollokvium	  Campus	  Aarhus	  tager	  evt.	  denne	  

idé	  op.	  

	  

Stig:	  har	  talt	  med	  Dorthe	  Jørgensen	  vedrørende	  mulighed	  for	  arrangement.	  Hun	  udgiver	  bog	  i	  

foråret	  og	  foreslår	  et	  arrangement,	  evt.	  i	  forbindelse	  hermed.	  	  

	  

5.	  Podcast	  –	  ”alumi-‐nyhedsbrev”	  /	  Patrick.	  (Fra	  sidste	  møde)	  

Punkt	  udskudt	  til	  næste	  møde.	  

	  

6.	  Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  	  

Midt	  april	  (ca.	  13.-‐17.	  april.	  Jane	  sender	  doodle	  ud	  

	  

7.	  Evt.	  

Merete	  Wiberg,	  Jane	  og	  Stig	  har	  et	  kædebrev	  kørende	  med	  en	  bankdame	  ifm.	  Med	  overførsel	  af	  

adgang	  til	  konti.	  Der	  skal	  underskrives	  referat	  fra	  årsmøde	  af	  ny	  bestyrelse.	  Stig	  foreslår	  det	  bliver	  

gjort	  digitalt.	  Derudover	  er	  der	  også	  brug	  for	  underskrifter	  af	  referat	  fra	  10.	  december.	  Vi	  finder	  en	  

digital	  løsning.	  Stig	  sender	  en	  mail	  rundt.	  

	  

Carsten	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  hjemmesiden	  ikke	  signalerer	  ’en	  levende	  forening’.	  Der	  er	  behov	  

for	  at	  den	  bliver	  opdateret.	  Det	  gælder	  ift.	  arrangementer	  bagudrettet	  og	  referater.	  

Hjemmesideansvarlige	  (Stig)	  kigger	  nærmere	  på	  muligheden	  herfor.	  	  

	  

Mødet	  hævet.	  

	  

	  


