
Bestyrelsesmøde	  i	  Pædagogisk	  Filosofisk	  Forening.	  

torsdag	  den	  24.	  september	  2015	  

kl	  16.00	  –	  17.30	  

	  

Mødet	  holdes	  som	  videomøde	  Emdrup/Aarhus	  

Dagsorden:	  

(referatet	  er	  nedenfor	  dagsordenen)	   	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

3. Årsmøde	  2015:	  

a. Program	  (herunder	  indkomne	  forslag	  til	  oplæg)	  

b. Budget	  

c. Middag	  

d. Tilmelding	  	  

e. Diverse	  ..	  (Carsten)	  

4. Andre	  arrangementer	  

5. Forespørgsel	  fra	  Julie	  Guldmann	  Johannsen:	  kender	  vi	  en	  pædagogisk	  filosof,	  der	  

arbejder	  i	  det	  private	  erhvervsliv?	  

6. Underskrifter	  på	  referat	  fra	  årsmødet.	  Hvordan	  står	  det	  til	  med	  dem?	  (Stig)	  

7. Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  –	  sådan	  ca..	  

8. Evt	  

	  

Referat:	  

Tilstede	  var:	  Carsten,	  Eva,	  	  Thomas,	  Stig,	  Mathias,	  Patrick,	  Morten	  og	  Jane.	  	  

Afbud	  vist	  fra	  alle	  andre	  medlemmer.	  

1. Carsten	  valgtes	  som	  ordstyrer	  og	  Jane	  som	  referent	  

2. Referat	  fra	  sidste	  møde	  genkendt	  

3. Program	  -‐	  Stig	  og	  Morten	  laver	  et	  forslag	  til	  program.	  



a. Hovedtalere:	  der	  er	  aftale	  med	  Søren	  Schmidt.	  Stig	  kontakter	  Peter	  Kemp	  og	  

Alexander	  von	  Oettingen	  og	  spørger	  om	  de	  vil	  medvirke.	  Thomas	  Rømer	  kan	  

desværre	  ikke	  medvirke	  alligevel.	  

b. andre	  taler:	  der	  er	  aftale	  med	  Oliver.	  Merete	  kan	  evt.	  overtales.	  Af	  det	  indsendt	  

abstracts	  afvises	  Per	  Beiers,	  fordi	  det	  falder	  udenfor	  emnet.	  De	  øvrige	  

accepteres.	  Carsten	  tager	  kontakt	  til	  dem	  alle	  om	  dette.	  Johannes	  Adamsen	  og	  

Anne-‐Marie	  Navntoft	  bedes	  gøre	  deres	  abstract	  mere	  klare.	  Morten	  og	  Stig	  

bidrager	  med	  et	  symposion.	  Der	  var	  også	  en	  eller	  anden	  som	  Carsten	  mente	  

ville	  indsende	  et	  abstract,	  og	  som	  muligvis	  bare	  ikke	  har	  fået	  det	  gjort.	  Jeg	  fik	  

ikke	  fat	  i	  navnet…	  Stig	  undersøger	  det.	  I	  forhold	  til	  den	  programskitse	  som	  

Morten	  og	  Stig	  fremlagde	  mangler	  der	  en	  taler	  til	  den	  ene	  session,	  for	  det	  går	  

op.	  Her	  kunne	  Merete	  eller	  den	  ovenfor	  omtalte	  navnløse	  være	  muligheder.	  	  

Budget	  –	  Udgifterne	  pr	  person	  for	  fuld	  forplejning	  hele	  dagen	  (-‐	  middag)	  er	  220	  kr.	  

Dertil	  kommer	  3000	  til	  vagt.	  Vi	  sætter	  prisen	  for	  deltagelse	  i	  årsmødet	  bliver:	  100	  kr.	  

for	  medlemmer,	  studerende	  200	  kr.	  og	  andre	  300	  kr.	  Dertil	  kommer	  200	  kr	  for	  

middagen	  om	  aftenen.	  De	  3000	  kr	  betaler	  foreningen.	  Sidste	  frist	  for	  tilmelding	  sættes	  

til	  21.10.	  Man	  kan	  fortsat	  tilmelde	  sig	  til	  årsmødet	  indtil	  selve	  dagen.	  

Middag	  –	  Eva	  og	  Carsten	  undersøger	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  finde	  et	  lokale	  vi	  kan	  

være	  i,	  og	  hvor	  middagen	  kan	  foregå,	  så	  vi	  kan	  gøre	  som	  vi	  plejer	  og	  bestille	  mad	  ude	  i	  

byen	  i	  stedet	  for	  at	  spise	  i	  Stakladen	  hvor	  maden	  ifølge	  Carsten	  er	  dyr	  og	  dårlig	  –	  eller	  i	  

al	  fald	  ikke	  ret	  god.	  De	  undersøger	  også,	  hvor	  vi	  evt	  kan	  bestille	  maden.	  

Tilmeldning	  –	  Stig	  sørger	  for	  det.	  Det	  kører.	  Jane	  sender	  mail	  ud	  til	  alle	  på	  maillisten	  

både	  medlemmer	  og	  ikke-‐medlemmer.	  Husk	  også	  at	  dele	  på	  fb.	  

Diverse	  –	  Carsten	  oplyser,	  at	  vi	  kan	  ydes	  hjælp	  med	  navneskilte,	  trådløst	  net	  m.v.	  Stig	  

sørger	  for	  at	  lave	  en	  plakat	  –	  og	  går	  jeg	  ud	  fra	  –	  distribuerer	  den,	  så	  vi	  alle	  kan	  udbrede	  

oplysning	  om	  foreningen	  og	  årsmødet.	  

	  

4. Flere	  arrangementer	  er	  hængepartier	  af	  forskellige	  grunde.	  Jane:	  

dimittendarrandement	  i	  Aarhus,	  Morten:	  arrangement	  med	  Thomas	  i	  Kbh,	  Jane	  og	  Stig:	  

arrangement	  med	  Dorte	  Jørgensen	  i	  Aarhus.	  Der	  arbejdes	  på	  sagerne	  ..	  

5. Vi	  har	  ikke	  rigtigt	  nogen	  bud.	  Jane	  giver	  Julie	  Guldmann	  besked.	  



6. Stig	  mangler	  stadig	  enkelte	  adresser,	  og	  han	  rykker	  ihærdigt	  i	  folk	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  

udlever	  dem.	  

7. Næste	  møde	  planlægges	  til	  torsdag	  den	  22.	  oktober.	  Dagen	  efter	  sidste	  frist	  for	  

tilmelding	  til	  middagen.	  	  

8. Ikke	  noget	  under	  evt.	  

	  


