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Ad. 1
Wenche Marit Quist blev valgt som dirigent, Thomas Fauth Hansen som referent.

Ad. 2
Formandens beretning

af Pia Søltoft
Når man sidder og skriver denne beretning år efter år får man efterhånden samme oplevelse, som 
den der er knyttet til at se små børn vokse op og blive større og større og én gang hver år med pomp 
og pragt fejrer deres fødselsdag! Man bliver pludselig opmærksom på, at et år er gået, faret væk og 
at man selv er blevet ældre og i denne sammenhæng: At også det gamle ærværdige Selskab har fået 
et år mere på bagen; Søren Kierkegaard Selskabet fylder faktisk 60 år 4. maj i år!

Når tiden melder sig til at gøre status og se tilbage på året der gik, så er det arbejde altid forbundet 
med en vis angstbetonet panik som ikke engang den kolde februarluft magter at dæmpe: Hvad skete 
der? Hvor blev den af? Tiden altså? Og meningen, måske? Hvad fik vi udrettet? Hvad nåede vi? Og 
gik vi nye veje? 

Ser man nærmere på den statusopgørelse, der jo altid ligger i en årsberetning, så er resultatet på 
ingen måde fremragende. Det er i bedste fald blandet. Man kan uden at sige for meget, sagtens sige,  
at der ikke er sket det store. Men man kan ikke sige, at der slet intet er sket. Og slet ikke, at der er 
sket noget dårligt. Blandet altså. Eller med et kierkegaards buzzord: Dialektisk. 2007 var altså et 
dialektisk år i Søren Kierkegaard Selskabets historie. 
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Vanen  tro  er  endnu  8  foredrag  blevet  afviklet  næsten  planmæssigt.  Og  endnu  en  uge  med  et 
vellykket,  om  end  ikke  særlig  velbesøgt  Kierkegaard  kursus  i  samarbejdet  med  Grundtvigs 
Højskole har vi lagt bag os. Her er alt ved det gamle. Alligevel synes der at være sket en positiv  
drejning i retning af flere nye ansigter til vores foredragsaftener og faktisk også en stigning i antallet 
af yngre mennesker, der direkte melder sig ind i Selskabet – på trods af – eller måske på grund af - 
at  vi  nu er gået  over  til  udelukkende at  annoncere pr.  mail.  At dette  alligevel  ikke fremgår  af 
Selskabets bundlinie vil vores kasserer Thomas Fauth Hansen komme meget nærmere ind på, når 
han siden skal fremlægge det reviderede regnskab. 

1. Foredragsaftnerne:
Vi  har  ingen  aflysninger  haft  af  foredrag  hverken  i  forårssemesteret  eller  efterårssemesteret. 
Derimod  var  vi  udsat  for  en  enkelt  dobbeltbookning  af  Kældercafeen.,  hvilket  gjorde  det 
nødvendigt, at Selskabet rykkede sin foredragsaktivitet til aud. 2 oven over Kældercafeen, mens vi 
stadig kunne betjene os af dennes bar i pausen. Det forløb faktisk udmærket og Preben Lillhavs 
foredrag om Kierkegaards moder – det skulle det i hvert fald have handlet om – blev ikke berørt af 
de logistiske vanskeligheder, ja, vi kunne endda bryste os af, at have flere tilhørere end Filosofisk 
Forum, som var dem, der lød af med sejren i dobbeltbookningen den aften..

Og hvis vi bliver ved fremmødet til  vores foredragsaftener,  ja, så har det faktisk været 
ganske stort især i efterårssemesteret og som nævnt med unge og nye ansigter rigt repræsenteret, 
dog ikke på bekostning af vores gamle og trofaste medlemskreds. Så her er al mulig grund til at 
glæde sig og ønske hinanden tillykke med et godt og velvalgt program. Der er således både solgt 
flere gæstebilletter og flere medlemskaber i år end sidste år og i den forstand er udviklingen med 
det svigtende publikum, som jeg med beklagelse og foruroligelse nævnte i beretningen fra 2006, 
vendt. Og det er selvfølgelig meget positivt. Men vi kan stadig blive bedre, meget bedre. Ja, faktisk 
tror jeg, at vi er nødt til at opfinde os selv igen, blive lidt mere aggresive med en mere debatterende 
form, gerne i skikkelser af de paneldiskussioner vi allrede har i støbeskeen for efterårssemesteret, 
og vi skal også forsøge at gøre os langt mere synlige end vi tidligere har været. Ikke af nød; for det  
går som sagt meget godt. Men af ren lyst til fornyelse – og det er vel altid den bedste motivation!

2. Kierkegaardiana
Kierkegaardiana 24 udkom sidste efterår i et smukt og varmt okkerfarvet udstyr. Den forspørgsel 
fra arrangørerne af den internationale Kierkegaard-Lévinas konference på Center for Subjektivitets 
Forskning  i  januar  2007  om  mulighed  for  at  publicere  proceedings  fra  konferencen  i 
Kierkegaardiana 25,  som  jeg  nævnte  i  beretningen  for  2006,  blev  imødekommet  af 
Kierkegaardianas redaktion, men arrangørerne Claudia Welch og Karl Verstrynge valgte i sidste 
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øjeblik at tage imod et tilbud fra et engelsk forlag. Bogen udkommer dette forår men altså ikke i 
Kierkegaardiana regi.

3. Kierkegaard værk for værk
Selskabets  jubilæumsskrift  Den udødelige,  der  jo  blev  udgivet  i  forbindelse  med  150  året  for 
Kierkegaards død i 2005. Er nu udkommet i en anden udgave med mindre rettelser. Anden udgaven 
så stærkt forsinket og lige så stærkt tiltrængt dagens lys i efteråret 2007. Der er en mindre, men 
uskøn sætterskævhed på dens ryk,  som må rettes  ved en eventuel  3.  udgave.  Men godt at  den 
endelig kom!

Som nævnt i sidste beretning er det lykkedes for Hermann Schmid at gøre et tysk forlag,  
Verlag Königshause und Neumann GmbH interesserede at udgive en tysk oversættelse af bogen. Vi 
har derfor søgt forskellige fonde til støtte af oversættelsesarbejdet. Kunststyrelsen har svaret nej. 
Men Forskningsrådet har bidraget med 44.480 kr. + evt. moms og Augustinus Fonden netop med 
20.000 kr., så finansieringen af oversættelsen er sådan set i hus, lige som Hermann Schmid i store  
træk er allerede er færdig med råudkastet til en oversættelsen af hele bogen. Så nu afventer vi det 
endegyldige svar fra det tyske forlag, som Hermann Schmid skal have møde med i den nærmeste 
fremtid.

 4. Grundtvigshøjskolen
Igen i år har samarbejdet med Grundtvigshøjskole ført til en uges sommerkursus i juli måned 2007.
I år var det værket  Enten-Eller i  alle dets facetter, der udgjorde kursets tema. Evalueringen var 
overvejende  positiv,  valget  af  et  gennemgående  værk  blev  anerkendt  som  en  god  ide,  men 
deltagerantallet  var  vigende,  formentlig  fordi  kurset  lå  i  den  sidste  uge  af  skoleåret  (efter  den 
rykkede sommerferie) og således var der en del folkeskolelærere, der endnu ikke havde fået ferie og 
dermed lejlighed til at deltage i kurset 

Næste  Kierkegaard-kursus  på  Grundtvigs  Højskole  i  samarbejde  med  Selskabet  løber 
derfor af stabelen en uge senere, nemlig i uge 28 2008 og omdrejningspunktet er temaet Øjeblikket.  
Her refereres ikke blot til det flyveskrift Kierkegaard selv udgav under kirkekampen, men også til  
øjeblikket som et vigtigt og genenmgående begreb i forfatterskabet. 

5. Konferencer og andre arrangementer:
Kierkegaard Selskabet er nu tilmeldt verdenskongressen i filosofi, der finder sted i Korea 30. juli til 
6. august 2008, med en Roundtable Discussion om Kierkegaardian Ethics, der ledes af mig, og skal 
have deltagere fra mindst tre forskellige lande; i skrivende stund har jeg tilsagn fra Mark Taylor 
(USA) om at deltage i diskussionen, mens jeg stadig afventer svar fra George Pattison (Oxford) og 
Paul Creutzberg (Leuven).  
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6. Interne sager:
Vores eksterne Pr.medarbejder Annette Davidsen har gjort et fint arbejde med udarbejdelse af en 
mailingliste til vores medlemmer og andre interesserede og vi har derfor ikke behøvet at bruge så 
mange penge som vanligt på porto i forbindelse med udsendelse af programmet i hvert fald ikke i 
efterårssemesteret sidste år.

At  vi  alligevel  har  et  temmelig  stort  underskud  i  år  ligger  nok  i,  at  vi  faktisk  med 
ansattelsen af Annette Davidsen har pålagt os selv en ekstra fast udgift på 6000 kr. om året, hvilket 
er alt for meget for et Selskab med så små indtægter som os. Dette beklagelige faktum vil give 
anledning til, at jeg senere på generalforsamlingen vil se mig nødsaget til at stille som forslag, at vi 
siger farvel til Annette Davidsen som lønnet ekstern medhjælp fra og med 1. april 2008. Thomas 
Fauth har givet tilsagn om at ville overtage Annettes forpligtigelser med at opdatere mailinglisten, 
udsende program til medlemmer og annoncerer. Alt sammen foregår jo nu pr. mail, så den del af 
arbejdet er blevet lette noget og hørte jo også tidligere ind under sekretær/kasserer rollen.

Jeg synes også vi skal gøre alvor af noget, jeg varslede allerede i forrige beretning, men 
som  vi  ikke  er  gået  videre  med;  nemlig  at  tilbyde  Olufsen  og  andre  af  annoncerer  på  vores 
hjemmeside  og  i  vores  directmail  til  medlemmer  og  andre  interesserede.  Olufson,  der  jo  ikke 
længere  sender  noget  ud  for  os,  men  som  vi  stadig  køber  gavekort  og  bøger  hos  til  vores 
foredragsholdere, kunne man måske spørge om selskabets publikationer og de 8 sæt vi forærer væk 
om året  kunne indgår  i  en  slags  handel  med  annonceringen  som betaling.  Mens  andre  mulige 
annoncører kunne betale med cool cash – eller hvad de nu kunne tilbyde. Altså sammen tiltag, der 
kunne bedre vores betrængte økonomi.

Selskabets ny hjemmeside og domænet www.kierkegaardselsksbet.dk, som vi nu har købt 
er stadig under opbygning ved Jacob Octavius Jarlskov. Processen synes meget langsommelig; vi 
har set et nyt udkast til sidens opbygning som passede alle for nogle måneder siden og aftalen var at 
al videre kommunikation vedrørende rettelser og andet skulle foregå mellem Tonny Aagaard Olesen 
og Jacob Octavius Jarlskov, men sidstnævnte har ikke svaret på de seneste mails og siden synes 
heller ikke at virke, hvis man forsøger at gå ind. Der er vist ikke andet at sige end: Vi arbejder på 
sagen og forholder os mildt afventende – men ikke for længe. Siden udgør en tiltrængt fornyelse af 
Selskabets profil udadtil.

Og med disse ord er min beretning færdig.  Jeg vil  som altid slutte med at takke hele 
bestyrelsen for et godt, givtigt, fornøjeligt og altid spændende samarbejde, som jeg håber vi kan 
optimere  i  det  kommende  år  ved  at  give  selskabet  mere  bid  og  vid  og  gøre  det  til  en  synlig 
medspiller i den aktuelle debat om filosofiske, teologiske og ikke mindst kulturelle emner.

Og sidst  men ikke mindst  tak til  medlemmer og gæster for opbakningen til  Selskabets 
arbejde og for aktiv deltagelse i foredragsaftenerne. Og selvfølgelig; tak også for god ro og orden 
under denne tale!
Beretningen blev vel modtaget og godkendt uden indsigelser.

http://www.kierkegaardselsksbet.dk/
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Ad. 3
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Regnskabet blev fremlagt af Sekretær/kasserer Thomas Fauth Hansen. 

Regnskabet  viser  på  den  positive  side,  at  selskabets  indtægter  er  steget  både,  hvad  angår 
kontingenter og gæstebilletter, i alt små 4.000 kr. På den anden side er selskabets udgifter desværre 
også steget med små 5.000 kr. Det betyder, at selskabet også i år ender med et underskud, denne 
gang med godt 9.000 kr., ca. 1.000 end sidste år.

Den markante stigning fremgår især under Kontorhold, der er steget knap 10.000 kr. Denne stigning 
fremkommer bl.a. i forlængelse af 2 beslutninger taget på sidste generalforsamling: Ansættelsen af 
en PR-medarbejder, udgift 6.000 kr. i 2007; etableringen af ny hjemmeside, 1000 kr. i 2007. Dertil 
kommer en samlet regning fra Reitzel på 3.515 kr., brugt på porto og gavekort, ligeledes bogført 
under Kontorhold. 

Ser  man  på  aktiverne  er  kontantbeholdningen  på  selskabets  konti  lidt  større  end  ved  sidste 
generalforsamling. Selskabets depotbeholdning er derimod svundet ca. 10.000, eftersom vi på sidste 
generalforsamling besluttede at sælge for 10.000 kr. obligationer for at dække underskuddet. Vi har 
derfor nu kun ca. 23.000 kr. i depot. Passiverne er derfor faldet tilsvarende. Alt i alt ender vi med en 
balance på 39.928.
Regnskabet blev godkendt den 1. feb. 2008 af revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft.

Ad. 4

Ved Generalforsamling 28. februar 2008 er valglisten som følger:

3. Birgit Bertung
4. Kirsten Klercke
5. Wenche Marit Quist
6. Tonny Aagaard Olesen
7. Poul Behrendt
8. Viggo Kanding
9. Hermann Schmid
10. Lasse Horne Kjældgaard
11. Thomas Fauth Hansen
1. Birgitte Kvist Poulsen
2. Pia Søltoft

Forklaring: Man beholder sit nummer og rykker ned ad listen år for år. Som altid er de to øverste 
navne på listen på valg. Det sindige talsystem afslører således, at i år er Birgit og Kirsten på valg.

Birgit Bertung er genvalgt og Kirsten Klercke er efter bestyrelsen ønske valgt in absentia, forudsat 
hun efterfølgende samtykker.

Ad. 5
Både Revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft og revisorsuppleant Mickael Bramming har oplyst at de 
ønsker genvalg, hvilket de fik.
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Ad. 6
Formand  Pia  Søltoft  foreslog  at  opsige  engagementet  med  PR-medarbejder  Annette  Davidsen 
grundet  selskabets  skrantende  økonomi.  Dette  blev  bifaldet  af  generalforsamlingen,  forudsat  at 
selskabets sekretær Thomas Fauth Hansen ville overtage arbejdsposterne, hvilket han bejaede.
Annette Davidsen får løn til og med marts måned og stopper således pr. 1./4.

Ad. 7
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 18.15


