
                          Søren Kierkegaard Selskabet 

 

 

 

Referat af Kierkegaard Selskabets Generalforsamling  

Torsdag den 27. marts 2014 

 

Deltagere:  

Birgitte Kvist Poulsen, Anders Holm, Louise Crandal, Stine Zink Kaasgaard, Wenche Marit Quist, 

Hermann Schmid, Bjarke Mørkøre Stigel Hansen, Preben Vive. 

 

Afbud:  

Iben Damgaard 

 

Dirigent:  

Birgitte Kvist Poulsen 

 

Referent:  

Wenche Marit Quist 

 

Birgitte bød velkommen – ikke mindst til de 6-7 fremmødte medlemmer, der ikke er en del af 

bestyrelsen. Birgitte konstaterede, at indkaldelsen er udsendt rettidigt, og generalforsamlingen er 

dermed lovlig indkaldt. 

 

Dagsorden:  

Der er ingen indkomne forslag til dagsordenen. 

 

a. Formandens beretning  

Birgitte Kvist Poulsen aflagde som formand for Søren Kierkegaard Selskabet årsberetningen.  

 

Søren Kierkegaard Selskabet er blevet et år ældre, og endnu engang skal formanden berette om det 

forgangne års aktiviteter, økonomi og perspektiver. Det lyder en smule trivielt og ensartet, og derfor 

er det så heldigt, at det år, der skal berettes om, ikke er et hvilket som helst år. 2013 var nemlig 

jubilæumsåret for Søren Kierkegaards fødsel den 5. maj 1813. Fødselsdagen blev markeret og fejret 

igennem hele året og rundt omkring i det ganske land. Og jeg er sikker på, at der ikke findes en 

eneste sognegård eller anden undervisningssammenhæng med respekt for selv, som ikke har haft 

Kierkegaard på programmet. Ligeså sikker som jeg er på, at hvis ikke det alt sammen har været lige 

godt, så har det dog været godt ment! 

 

Som bekendt henlagde Selskabet jubilæumsårets foredrag til Vartov, hvor vi afholdt dem som 

fyraftensforedrag i samarbejde med Grundtvig Akademiet. Vi har haft stor glæde af dette 

samarbejde, særligt hvis vi ser på fremmødet til foredragene, men det er også min fornemmelse, at 

vi i kraft af dette samarbejde har fået flere medlemmer i Selskabet siden sidste år. I skrivende stund 

kan denne fornemmelse dog hverken af- eller bekræftes, da det desværre ikke har været muligt at 

dykke ned i medlemsarkivet. Jeg vender tilbage til de forskellige fyraftensforedrag, men hér i 

indledningen vil jeg allerede fremhæve vores særarrangement i forbindelse med SAKs fødselsdag. 

Det blev afholdt om eftermiddagen, den 4. maj, i Kældercaféen hér på teologi. 

 

Der var et meget flot fremmøde, hvilket ikke mindst skyldtes et snarrådigt indfald fra formandens 

side, som dels gik på at skrive en mere personlig invitation/opfordring til Selskabets medlemmer 

om at deltage, dels udmøntede sig i at give 10-15 studerende gratis adgang til arrangementet. 

Således endte vi med at være ca. 60 deltagere på denne smukke maj eftermiddag, som 
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indledningsvist bød på et mindre oplæg omkring Selskabets historie ved formanden. Den 4. maj er 

nemlig datoen for Selskabets grundlæggelse i 1948, og således markerede og fejrede vi også 

Selskabets 65 årige historie. Desuden bød eftermiddagen på et kortere men meget fint og 

spændende indlæg ved skuespillerinden Ellen Hillingsø og instruktøren Christoffer Berdal. Ellen 

Hillingsø læste nogle af Kierkegaards tekster, som blev sat overfor tekster af samfundsdebattøren, 

kritikeren og ny-ateisten, Christopher Hitchens.  

 

Højdepunktet for fejringen den 4. maj var dog udnævnelsen af Selskabets femte æresmedlem 

igennem dets 65-årige historie, nemlig: Prof. Dr.theol. og æresdoktor, Niels Jørgen Cappelørn. Han 

blev æret ved en tale, der udmærkede sig ved at fremhæve hans enorme betydning for 

Kierkegaardforskningen i ind- såvel som udland, og understrege hans nøgleposition i forbindelsen 

med stiftelsen af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, som ikke var blevet til ret meget uden 

Niels Jørgen Cappelørns forbindelser og ihærdighed, og ikke mindst understregede talen hans 

kæmpeindsats for en samlet udgivelse af Kierkegaards skrifter, journaler og optegnelser, som 

resulterede i den videnskabelige, fornemme og tekstkritiske udgave, Søren Kierkegaards Skrifter i 

55 bind; udgaven fylder i alt 24.962 sider! Udnævnelsen var helt på sin plads, og forløb ikke uden 

en vis stolthed, der samtidig var meget bevægende. 

 

Bestyrelsens medlemmer har lagt et stort arbejde i jubilæumsåret, som vi kan se tilbage på med 

glæde og stolthed. Jubilæumsåret har for de fleste bestyrelsesmedlemmer også medført en hel del 

flere foredrag rundt omkring i landet. Det har krævet sin mand og sin kvinde at få disse ekstra 

opgaver til at gå op med det vanlige arbejdsliv, men ikke desto mindre er der blevet tid til at pleje 

Selskabets særlige formålsparagraf, der lægger vægt på ”at vække og videreudvikle interessen for 

Søren Kierkegaards værk”. Jeg vil gerne benytte lejligheden hér til at takke jer alle hver især for den 

indsats. Desuden vil jeg takke Tonny Aagaard Olesen for sine mange år i bestyrelsen. Siden 1997 

har han været en del af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse, men trak sig i foråret 2013. I den 

forbindelse har vi været på udkig efter et nyt medlem, og jeg har den glæde at kunne oplyse, at vi 

har fået tilsagn fra cand.theol. Gabrielle Nilausen om, at hun stiller op til bestyrelsesvalget. 

 

Foredragsaftenerne 

Som sagt blev foredragsaftenerne i 2013 skiftet ud med fyraftensforedrag i Vartov. I februar lagde 

vi ud med et yderst velbesøgt og fornemt åbningsforedrag ved biskop Kjeld Holm, der var i 

topform. Hans personlige engagement gik på flotteste vis hånd i hånd med et solidt kendskab til 

Kierkegaards forfatterskab. Dernæst fulgte forstander Jørgen Carlsen, som desværre ikke var i helt 

samme topform, men også her var mange mødt op. Så kom Arne Grøn med et meget spænende og 

på sine steder nytænkende foredrag. Det var dagen før Bededag, og solen strålede fra en skyfri 

himmel på en af årets sidste aprildage. Af samme grund bredte usikkerheden sig om, hvorvidt og 

hvor mange folk, der ville møde op. Men usikkerheden blev gjort til skamme, for Vartovs Store Sal 

blev endnu engang fyldt. Det samme gjorde sig gældende, da Lilian Munk Rösing i juni endnu 

engang gæstede Selskabet. Denne gang med et foredrag om Kierkegaards radikalitet! Spændende, 

aktuelt og udfordrende som hun som oftest er. 

 

I efteråret havde vi først besøg af idéhistoriker, Peter Aaboe Sørensen. Jeg kunne desværre ikke selv 

deltage i foredraget, men mener at huske, at også dette fyraftensarrangement var velbesøgt. Siden 

kom Katrine Lilleør, der med vanlig sans for dramatik og selviscenesættelse, først gjorde 

uforholdsmæssigt meget ud af behovet for 10 siddepladser, dernæst pga. samme sans for 

dramaturgisk fremførelse fik fyldt samtlige siddepladser i salen! Årets sidste foredragsholder, 

Joachim Garff, var særdeles veloplagt, og trak også fulde huse. Som forventet berigede hans 
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foredrag os med både humor og en elegant fremførelse, men samtidig fik vi også indblik i andre og 

nye problemstillinger, og der blev på alle måder sat fornemt punktum for et vellykket jubilæumsår. 

 

I 2014 er Selskabet rykket tilbage på Teologi i Kældercaféen i Købmagergade. Hér har vi pga. 

sygdom måttet aflyse årets første foredrag ved Mads Peter Carlsen, som heldigvis har lovet os at 

vende stærkt tilbage i september. I skrivende stund har vi altså kun afholdt et foredrag i 2014. Også 

dette var velbesøgt og vellykket, hvilket ikke mindst skyldtes en oplagt foredragsholder i skikkelse 

af René Rosfort. I aften får vi fornøjelsen af Peter Tudvad, og resten af programmet for 2014 er 

såmænd også allerede på plads. Det skal dog forhåbentligt ikke forhindre bestyrelsen i at samles 

igen i år, og jeg håber meget, at det lader sig gøre at genoptage vores mere sociale sammenkomster 

udover foredragsaftenernes Nachspiel. Således håber jeg, at vi i løbet af foråret får mulighed for at 

mødes i mine private gemakker til en middag og nogle gode flasker vin. 

 

PR og økonomi  

Sidste år udtrykte jeg et optimistisk syn på Selskabets økonomi, og det gjorde jeg især ud fra 

antagelsen af, at jubilæumsåret og samarbejdet med Grundtvig Akademiet ville kaste meget godt af 

sig. Det har af mange grunde desværre ikke været muligt, at få Selskabets regnskab færdigt til dette 

års generalforsamling. Det vender jeg tilbage til under dagsordenens pkt. b), men det er min klare 

opfattelse, at det ikke står helt skidt til. Ved selvsyn har jeg oplevet de mange betalende gæster i det 

forgangne år, ligesom det også er blevet til adskillige medlemsskaber, men om disse går lige op 

med de evt. manglende fornyelser af samme, ved jeg af gode grunde ikke, da det som sagt ikke har 

været muligt for mig at gå medlemskartoteket nærmere efter i sømmene.  

 

Men det er ikke kun samarbejdet med Grundtvig Akademiet, der gør at vores foredragsaftener har 

været så godt besøgt, som de har. Vores foredrag i februar mønstrede godt og vel 40 fremmødte og 

mange, som vi ikke havde set før. En stor grund til denne fornyelse skyldes vores Facebook-gruppe. 

Sidste år havde vi på denne tid af året 558 medlemmer. Til sammenligning har vi i dag 898 

medlemmer, og jeg satser kraftigt på, at vi i løbet af 2014 runder de 1000! Vores nyhedsbrev gør 

også sit til at folk møder op og nye kommer til. I den forbindelse vil jeg gerne særskilt takke vores 

sekretær, Louise Crandal, for hendes arbejde med rundsendelse, vedligeholdelse og opdateringer af 

div. platforme. 

 

Perspektiv 

Den kommende sæson byder på adskillige gode foredrag, og jeg har – som I nok kan høre – store 

forventninger til fremmødet, men jeg går ikke ligefrem og håber på, at vi bliver så populære, at vi 

ikke længere kan være i Kældercaféen. Vi har nogle gode og trofaste deltagere, der sætter stor pris 

på Kælderfaciliteterne, som også giver os en afslappet og rar atmosfære. Men intet varer evigt, og 

jeg minder i den forbindelse om, at vi allerede nu skal begynde at overveje nye lokaliteter for 

Selskabets aktiviteter, når Teologi i feb. 2016 flytter til Amager. Sidste år tillod jeg mig at pege på 

Vartov, og det vil jeg gøre igen i år. 

 

Andre fremtidige overvejelser, som vi bør gøre os allerede nu, knytter sig til reformationsåret i 

2017. Kunne vi fx tilrettelægge et helt år på lignende vis, som vi arrangerede jubilæumsåret? Ville 

det fx være en god idé at tilrettelægge et helt år tematisk med en overskrift a la ”Kierkegaard og 

reformationen”? Eller skal vi gå mere radikalt til værks og arrangere reformatoriske rejser til 

Tyskland med Kierkegaard og Luther-kendere som guider?  

Forestillingsevner og idérigdomme er der nok af blandt Selskabets medlemmer og i bestyrelsen 

også. Det hersker der ingen tvivl om. På den måde fører vi på fornemste vis nogle af de egenskaber 

videre, som Søren Kierkegaard selv besad til fulde, og som er grunden til, at der overhovedet 
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eksisterer et Selskab i hans navn, og som gør, at vi kan blive ved at mødes omkring hans liv, person 

og tænkning. Det er en gave, og jeg glæder mig over, at vi kan dele denne gave med hinanden – 

internt i bestyrelsen såvel som eksternt med de mange medlemmer, hvad end de fysisk møder op til 

foredragene eller ”blot” følger med fra sidelinjen via div. sociale medier og andre nyhedskilder. 

 

Med disse ord slutter endnu en formandsberetning. Det har været og er mig stadig en stor glæde at 

stå i spidsen for et så velfungerende Selskab som vores, og det skal bestyrelsens medlemmer især 

have tak for. Stor tak for jeres mange indsatser – store som små – disse er helt afgørende for 

Selskabets liv og vel. Jeg ser frem til endnu et godt år med frugtbart samarbejde os alle imellem og 

forhåbentligt også til et år med herligt samvær til gensidig fornøjelse. 

 

Endelig vil jeg her til sidst benytte lejligheden til at takke eventuelt fremmødte medlemmer af Søren 

Kierkegaard Selskabet, og takke medlemmerne generelt for engagement og opbakning, såvel som 

for et stabilt og godt fremmøde. Tak for et dejligt jubilæumsår og vel mødt i den nye sæson.  

 

Beretningen affødte ingen kommentarer. 

 

b. Fremlæggelse af regnskabet 

Regnskabsfremlæggelsen er forsinket grundet skifte på kassererposten. Formanden forslår, at 

generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at godkende regnskabet, når det foreligger i 

begyndelsen af maj. Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelsen. Forslaget 

godkendtes. 

 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

 

c. Valg af bestyrelse 

Hermann Schmid og Anders Holm er på valg. Cand.theol. Gabrielle Tine Juhl Nilausen har afgivet 

tilsagn, om at hun gerne opstiller til bestyrelsen. Alle tre indvalgtes i bestyrelsen. 

 

d. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kirsten Kramhøft, modtager genvalg. 

Per Klougart, suppleant, modtager genvalg. 

Begge blev genvalgt. 

 

Evt. 

Intet fremkom. 



S!llren Kierkegaard Selskabet- Regnskab 2013 

CVR 33910975 

Driftsregnskab 01.01.2013-31.12.2013 

lndtcegter: 

Medlemskontingenter 

Salg af billetter, forar 

OverfQ)rt til Vartov/Grundtvig (2013) 

Salg af billetter, efterar 

Overfrllrt til Vartov/Grundtvig (2014) 

4. maj arrangement 

I alt 

Udgifter: 

Kontorhold 

MQ)der 

4. maj arrangement 

Transport 

Gebyrer 

Trykning af program 

kr. 19.850,00 

kr. 10.762,00 

kr. 13.350,00 

kr. 6.925,54 

lkke dokumenterede udgifter uden bilag (4. maj?) 

I alt 

Resultat f0r renter og kursgevinster/tab 

Kurstab pa obligationer 

(Der er udtrukket obligationer i 2013 for kr. 21.065,50) 

Renteindt<Egt 

Arets resultat 

kr. 14.300,00 

kr. 9.088,00 

kr. 6.424,46 

kr. 2.250,00 

kr. 826,20 

kr. 2.100,70 

kr. 2.073.00 

kr. 2.938,80 

kr. 680,50 

kr. 2.695,15 

kr. 3.742,45 

kr. 938,39 

kr. 1.057,38 

kr. 32.062 46 

kr. 15.056 80 

kr. 17.005,66 

kr. 17.124 65 

Bilag



Bilag




