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Ad. 1
Thomas Fauth Hansen blev valgt som dirigent og referent.
Ad. 2
Formandens beretning
af Pia Søltoft
Så er atter et år gået. Endnu er det ikke Kierkegaard, der fylder rundt og fejres - det må vi vente
med til 200 års dagen i 2013 - men alt står i darwinismens tegn og evolutionen lovprises, mens
diverse klimaforhold kritiseres. Vi burde derfor selvfølgelig have haft et foredrag om Kierkegaard
og Darwin i år – men det kan naturligvis nås endnu til efteråret. Problemet er blot at finde en
foredragsholder, der mestrer begge dele! Men hvordan er det egentlig med evolutionen inden for
Kierkegaard verdenen? Hvordan ser udviklingen ud, hvis vi ser et år tilbage?
Når det gælder Kierkegaard Selskabet synes alt at være ved det gamle. Her er ikke sket nogen
overraskende udvikling, ingen spring hverken i Kierkegaards egen betydning eller i den
darwinistiske opfattelse af et ’klin’, som den specielle evolutionære udvikling, der ikke går løbende
og planmæssig fremad, men foretager et uventet hop og derfor skaber noget helt nyt og uset. Hos os
er der ingen spring, ingen uventede hop, intet nyt under solen. Og selv det har jeg sagt før!
Er det så godt eller skidt? Mest skidt, synes jeg! Vi har nogle rimeligt velbesøgte
foredragsarrangementer. Det er på ingen måde et prangende fremmøde, men også langtfra
katastrofalt. Et af vores bestyrelsesmedlemmer har for nylig karakteriseret Selskabet som en
smørrebrødsforretning, dels med henvisning til det Nachspiel bestående af brød, ost og vin, som
bestyrelsen samles om efter hver foredragsaften, men vel mest som en ironisk påpegning af, at
ideernes vingesus, lidenskaben og engagementet hos den siddende bestyrelse ikke er større end hos
en smørrebrødsjomfru.
Der kan godt være noget om snakken. Kierkegaard Selskabet er en lille næsten velfungerende butik
– om lidt vil Thomas redegøre for vores underskud, så helt velfungerende er den ikke. Men
Kierkegaard Selskabet er som Købmanden på hjørnet, man helst ikke vil undvære, men som
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samtidig ikke er stedet for hvor størstedelen af storindkøbene foretages. Man investerer ikke i den
lille Købmand. Han er hyggelig at have på hjørnet, det ville være ærgerligt, hvis han lukkede, men
’thats it’! Hvis vi skal blive i billedet, så er det ikke i Kierkegaard Selskabet at den siddende
bestyrelse – jeg selv inklusive selvfølgelig - investerer tid, energi, overskud og passion.
Vores foredragsvirksomhed kører på skinner i betydningen; det er ikke svært at finde nye
foredragsholdere, der er sjældent aflysninger, og der kommer som regel et acceptabelt antal
tilhørere. Vi holder ca. to bestyrelsesmøder om året hvor en rimelig del af bestyrelsen kommer. Men
det hele er vel lidt på det jævne! Og det er da egentlig ærgerligt!
At det er ærgerligt er indlysende og det behøver jeg selvfølgelig ikke at begrunde. Men det gør jeg
alligevel. Det er nemlig ærgerligt på to planer, der i mit perspektiv er lige vigtige.
Det er ærgerligt fra et fagligt og eksistentielt perspektiv, fordi Kierkegaards tanker stadig har så
meget at byde på, stadig er i stand til at vise nye facetter af eksistensen og den måde man som
menneske er stillet på i verden. Det kan både dreje sig om filosofiske og teologiske
perspektiveringer, hvor Kierkegaard stadig har noget nyt at byde på. Det kan dreje sig om litterære
landvindinger, hvor Kierkegaards stilistiske set-up stadig ikke er udtømt og det kan dreje sig om en
mere konkret anvendelse af Kierkegaards tanker inden for en praktisk kontekst af ledelse og
management. Det er synd og skam, at vi ikke ’flasher’ den nyhedsværdi, som gamle Kiekegaard
stadig har inden for alle disse områder langt mere i vores udbud af foredrag. Vi burde hver især
investere mere engagement og tænke over, hvordan vi bedst kan sætte et program sammen og forny
tilrettelæggelsen af det. Vi kan ikke nå alt på vores sparsomme bestyrelsesmøder. Vi må lave lidt
forarbejde selv og man kan komme ganske langt med mails, hvis alle prioriterer at svare hurtigt og
præcist. Alt dette kræver tid, men først og fremmest kræver det at vi vil det; at vi gider Kierkegaard
selskabet.
Det er også ærgerligt fra et personligt og venskabsmæssigt perspektiv. Kernen i den nu siddende
bestyrelse på 11 personer har kendt hinanden længe. Vi har ikke bare planlagt mange foredrag og
kurser på Grundtvig Højskole sammen og stillet mange spørgsmål om Kierkegaard til diverse
foredragsholdere. Vi har også haft utallige både interessante og fornøjelige stunder. Vi har drukket
vin, grint, sagt mærkelige ting og kloge ting og personlige ting og røget cigaretter, selv om man
ikke må, og sagt flere gode, kloge, mærkeligere og rare ting. Vi har med andre ord været et
Kierkegaard-team ganske længe. Ikke et professionelt team, sat sammen i universitetsregi som
kollegaer, men et helt frivilligt team der på forunderlig vis afspejler et ganske bredt spektrum af
menneskehedens forskelligheder og alligevel kommer rigtig godt ud af det med hinanden. Men det
kræver også tid at være et venskabeligt team samlet på frivillighedens basis om en fælles interesse i
Kierkegaard. Det kræver tid, men først og fremmest kræver det at vi vil det; at vi gider Kierkegaard
Selskabet og dermed hinanden.
Jeg kom fra, at det er ærgerligt. For det synes jeg at det er. Jeg synes, vi som bestyrelse har haft et
glimrende potentiale til at gøre alt det det rigtige og gode for andre Kierkegaard-interesserede og for
os selv. Men jeg fornemmer en vis træthed. Måske endda en opgivenhed, der ikke mindst afspejler
sig i de mange potentielle udmeldelser af bestyrelsen, der truer denne generalforsamling. Men inden
vi går over til det punkt på dagsordenen, der har at gøre med valg, vil jeg gerne sige, at jeg har nydt
at arbejde sammen med jer alle og jeg håber at så mange af jer som muligt forbliver i Selskabets
bestyrelse.
Nå, men tiden er jo inden til at gøre status over selskabets virksomhed.
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1. Foredragsaftnerne:
Vi har haft én aflysning, nemlig foredraget: i oktober 2008: ” Vi har ikke bare os selv
- Forbindelser og forskelle mellem Kierkegaard og den franske forfatter Marcel Proust ved Mag.art.
og forfatter samt formand for Det danske Proust-selskab, Neal Ashley Conrad. Dette foredrag er
derfor igen på programmet i april måned dette semester. Vi har også i år været udsat for
dobbeltbookninger af Kældercafeen, hvilket har gjort det nødvendigt, at Selskabet tre gange
rykkede sin foredragsaktivitet til auditorium 1 skråt overfor Kældercafeen, mens vi stadig kunne
betjene os af dennes bar i pausen. Det er faktisk forløbet udmærket rent logistisk og bagelen ved
den skarpe belysning, stolene på lige rækker og den manglende hyggelige kælderstemning blev
opvejet af bedre akustiske forhold samt muligheden af at kunne benytte tus og tavle.
Dobbeltbookningerne skyldes skift af kontaktperson i Kældercafeens bestyrelse og alt er nu i sin
skønnest orden og vi har alle bookinger for det kommende semester på plads.
Fremmødet til vores foredragsaftener har hverken været prangende eller povert, men lige midt
imellem. Men i dette tilfælde vil det nok ikke være helt dækkende at tale om, at det er dyden der
placerer sig i midten! Der er rettere en form for magelighed, der gerne skulle kunne transformeres
til begejstring!
2. Kierkegaardiana
Der er ikke udkommet noget nyt Kierkegaardiana siden Vol. 24 i efteråret 2007 så dagen lys. Og
det er også på nuværende tidspunkt tvivlsomt, om der udkommer flere bind af Kierkegaardiana i
bogform. Det er her to nye forhold der gør sig gældende. 1. dels er støtten til tidskrifter fra SHF
blevet langt vanskelig at opnå, idet Kierkegaardiana ikke helt kan leve op til de krav, der bliver
stillet for tildeling af støtte. Dels er vores tro forlægger Sven Olufsen nu konkurs og forretning og
forlag endegyldigt lukket. Ingen afgørende beslutninger er taget vedrørende Kierkegaardianas
fremtid, men en web-baseret vesion synes en oplagt mulighed.
3. Kierkegaard værk for værk og C. A. Reitzel
I anledning af C.A. Reitzels konkurs har Kierkegaard Selskabet opkøbt ca. 80 eksemplarer af
jubilæumsskriftet Den udødelige, der jo blev udgivet i forbindelse med 150 året for Kierkegaards
død i 2005, til 5 kr. pr. bind, samt 25 ikke helt komplette sæt (17 stk. pr. sæt) af Kierkegaardiana til
2 kr. pr. bind. Vi har således publikationer til vores foredragsholdere langt frem i tiden.
4. Grundtvigshøjskolen
Igen i år har samarbejdet med Grundtvigs Højskole ført til en uges sommerkursus i begyndelsen af
juli måned. Temaet i 2008 var Øjeblikket både som begreb og skrift. Kurset var på ingen måde
velbesøgt og om end evalueringen faldt overvejende positiv ud var der længe tvivl om, hvorvidt
Grundtvig Højskole ville kontinuere traditionen og fastholde udbuddet af et Kierkegaard
sommerkursus. De valgte at tage et år til og temaet for kurset i uge 26 2009 er ”Kierkegaard og
kunsten at meddele sig”.
5. Konferenser og andre arrangementer:
Den på sidste generalforsamling varslede deltagelse af Kierkegaard Selskabet i verdenskongressen i
filosofi, der fandt sted i Korea 30. juli til 6. august 2008, med en Roundtable Discussion om
Kierkegaardian Ethics, der skulle ledes af mig, blev ikke til noget, da det ikke var muligt at skaffe
de nødvendige midler til rejse og ophold.
6. Kierkegaard Centeret:
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1. januar 2010 indlejres Søren Kierkegaard Centerets forskningsdel permanent under Det
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Det betyder ikke de store ændringer rent logistisk da
SKC bliver liggende på Vartov indtil ltetet måtte flytte til Amager, Men det betyder, at der fra 2010
vil komme et massivt udbud af Kierkegaard undervisning ved Fakultetet og dermed en øget
interesse for forfatterskabet, hvilket vi som Selskab godt kan drage fordel af. Indlejringen i 2010 vil
blive markeret med diverse tiltag i KU regi og vi som Selskab kunne også lade den øgede satsning
på Kierkegaard, som indlejringen afspejler, danne grundlag for tilrettelæggelsen af
foredragsvirksomheden i forår 2010.
Dertil kommer, at vi allerede nu skal begynde at overveje, hvordan vi kan markere
200 året for Kierkegaards fødsel i 2013 – evt. som en joint venture med SKC.
Disse var ordene. Jeg har ikke flere og vil derfor vanen tro slutte med at takke hele bestyrelsen for
samarbejdet i året der gik og de eventuelt fremmødte medlemmer og gæster for opbakningen til
Selskabets arbejde og for deres aktive deltagelse vores foredragsaftenerne. Tak for
opmærksomheden!
Beretningen blev vel modtaget og godkendt uden indsigelser.
Ad. 3
Der er ikke noget voldsomt overraskende at finde på driftsregnskabet i 2008, selvom der er ting
man kunne ønske sig anderledes.
Indtægter:
Ser vi på indtægterne, så er både kontingenter og gæstebilletter faldet i forhold til 2007. Det drejer
sig sammenlagt om små 3000 kr., hvilket igen ca. svarer til den fremgang vi så fra 2006-2007. Vi
ligger m.a.o. på 2006 niveau hvad angår indtægter. Tillagt renteindtægter i alt: 14.923,29 kr.
Udgifter:
På udgiftssiden ligger kontorhold godt 10.000 kr. under sidste års forbrug. Bag denne voldsomme
og velkomne reduktion ligger færre udgifter til Reitzel, og færre udgifter til Annette Davidsen, som
var selskabets PR-medarbejder til og med marts måned 2008. Mødekontoen er steget en anelse og
publikationskontoen faldet tilsvarende. I alt tillagt bankgebyrer udgifter for 16.203.69 kr.
Driftsregnskabet ender derfor desværre med et minus på 1.280,40 kr.
Til næste år, vil vi have 1.500 kr. mindre i udgift til en PR-medarbejder, da Annette var lønnet til og
med marts, samt forhåbentlig få hævet kontingent- og gæstebilletniveauet igen. Det går m.a.o. med
mine øjne den rigtige vej.
Status pr. 31.dec. 2008
Girokontobeholdningen er små 3.000 kr. mindre end sidste år, mens kassebeholdning er godt 2.000
større. Resten er stort set uændret. Jeg valgte sidste år ikke at sælge flere obligationer for at dække
tabet fra 2006-2007, hvorfor vores deponerede obligationer fremgår uberørte.
Alt i alt ender vi med en balance på 30.231,02.
Regnskabet blev godkendt den 19. feb. 2009 af revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft.
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Ad. 4
Ved Generalforsamling 26. februar 2009 er valglisten som følger:
1. Birgitte Kvist Poulsen
2. Pia Søltoft
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
Sidste år var nummer 3 og 4 på valg. I år er derfor nr. 5 og 6 på valg.
Poul Behrendt, Lasse Horne Kjældgaard, Birgit Bertung og Kirsten Klercke har meddelt, at de
ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Wenche og Tonny fik genvalg.
Preben Vive opstillede som ny kandidat og blev valgt.
Lotte Mørk havde meddelt at hun ønskede at opstille, men ikke kunne deltage på
generalforsamlingen. Hun blev også valgt.
Den nye bestyrelse med valglistenumre anno 2009 tæller 9 personer og ser derfor således ud:
1. Birgitte Kvist Poulsen
2. Pia Søltoft
3. Lotte Mørk
4. Preben Vive
5. Wenche Marit Quist
6. Tonny Aagaard Olesen
7.
8. Viggo Kanding
9. Hermann Schmid
10. Thomas Fauth Hansen

Ad. 5
Revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft fik genvalg. Revisorsuppleant Michael Bramming har
efterfølgende oplyst at han ønsker genvalg og fik det.
Ad. 6
Den nye hjemmeside, der aldrig er kommet op at stå blev diskuteret. Det blev foreslået at tilbyde et
livslangt medlemskab af selskabet til en fx studerende som kunne lave hjemmesiden for os uden
betaling.
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Det blev diskuteret at oprette en facebook-profil for selskabet, der kunne markere vores
tilstedeværelse på nye fronter.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 18

