
 

Referat af generalforsamling i Søren Kierkegaard Selskabet den 26. marts 2015 

Deltagere:  

Birgitte Kvist Poulsen, Anders Holm, Preben Vive, Wenche Quist, Iben Damgaard, Bjarke Mørkøre 

Hansen. 

 

Afbud:  

Hermann Schmid, Stine Zink Kaasgaard, René Rosfort og Gabrielle Nilausen. 

 

Valg af referent og ordstyrer:  

Wenche Quist valgtes som referent og Birgitte Kvist Poulsen som ordstyrer. 

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Dagsorden: 

a. Beretning fra formanden om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

b. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

c. Valg af bestyrelse. 

d. Valg af revisor og en suppleant for denne. 

e. Andre sager. 

 

Ad a.  Beretning fra formanden om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

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

Af Birgitte Kvist Poulsen, d. 26. marts 2015: 

Så er det blevet tid til endnu en formandsberetning om Søren Kierkegaard Selskabets aktiviteter, 

økonomi og perspektiver. Oven på et vellykket jubilæumsår i 2013, hvor deltagerantallet til vores 

foredrag nåede nye højder og indmeldelserne ligeså, var det ikke uden en vis ”frygt og bæven”, at vi 

tog hul på en ny sæson. Men lad det være sagt med det samme: Selskabet lever i bedste velgående. I 

en tid og en storby, hvor udbuddene er mange, og mulighederne for at holde sig opdateret og 

orienteret for manges vedkommende kan henlægges til tiden foran computeren, er det særdeles 

opløftende, at Selskabets foredragsaftener stadig er yderst velbesøgte.  

Som sædvanligt har Selskabets bestyrelse lagt kræfter i at sammensætte et solidt, redeligt og 

inspirerende foredragsprogram for både forår og efterår, men kunne vi i 2014 regne med, at gejsten 

og interessen for Kierkegaard ville række længere end jubilæumsåret? Det er ganske vist, at vi har 

fået nye deltagere på Kierkegaard-krogen, men det er selv sagt også et faktum, at langt de fleste 

deltagere fra jubilæets foredragsrække har ladet det blive ved fejringen af Kierkegaards 200-års 

dag! Men de trofaste såvel som nyligt overbeviste medlemmer og gæster udgør dog stadig en stabil 

kerne, heldigvis, som medfører, at vi gang på gang kan samle min. 40-50 deltagere og indimellem 

næsten det dobbelte. Det vidner om, at vores programsætning – også af andre end bestyrelsens 

medlemmer – opfattes som attraktiv og vedkommende. 



 

Som det nærmest har vist sig at være en lovmæssighed de seneste år, er der også i 2014 sket 

ændringer i bestyrelsen. Louise Crandal, som har været Selskabets sekretær de seneste par år, trådte 

i efteråret 2014 ud af bestyrelsen. Hendes opgaver blev midlertidigt fordelt på andre 

bestyrelseshænder, men med udgangen af 2014 fik vi ekstern bistand fra Elsebeth Jensen, som er 

studentermedhjælp i Dansk Magisterforening. Det vender jeg tilbage til, men Louise Crandals 

bestyrelsespost vil fra og med i dag blive overtaget af René Rosfort, post.doc. på Systematisk 

Teologi hér i Købmagergade, og med stærke bånd til Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 

Velkommen til. Og velkommen tilbage til Iben Damgaard, som siden 2013 har siddet i Selskabets 

bestyrelse, men i 2014 blev nødt til at skrue ned for Selskabs-aktiviteterne. Med ansvar for sit 

særlige forskningsområde på Teologi, nemlig og ikke overraskende Søren Kierkegaard, har Iben 

heldigvis også tætte forbindelser til Forskningscenteret, som vi i Selskabet ser frem til at få glæde 

af. 

 

1: Foredragsaftenerne 

Vi måtte desværre begynde 2014 med at aflyse januar-foredraget, da foredragsholderen blev slemt 

influenzaramt. Mads Peter Karlsen lovede dog at komme stærkt igen. I februar fik vi besøg af en 

veloplagt René Rosfort, der på sin egen levende og karakteristiske måde leverede en indsigtsfuld og 

oplysende formidling af, hvordan Kierkegaards analyser af sindslidelse kan bidrage til psykiatrien i 

dag. Derefter, i marts måned, fik vi besøg fra Berlin af Peter Tudvad, mangeårig Kierkegaard-

forsker, som nu har kastet sig ud i fiktionens verden og skrevet sin frit fabulerende roman om Søren 

Kierkegaard, Forbandelsen. Hans grundige gennemgang af egen roman inddrog de mange tilhørere 

og affødte også kritiske spørgsmål om forholdet mellem fakta og fiktion, biografi og fortolkning. 

Til foredraget i april, hvor Selskabet havde besøg af Anders Moe Rasmussen, kunne jeg desværre 

ikke selv være til stede, men jeg mener at kunne huske, at der også hér samledes en del tilhørere for 

at blive klogere på begrebet inderlighed, som var aftenens tema. Forårssæsonen afsluttedes som 

vanligt i maj, hvor Sørine Gotfredsen gæstede Selskabet og berettede om ”At leve med 

Kierkegaard” ud fra hendes seneste udgivelse af samme navn.   

 

Som lovet kom Mads Peter Karlsen tilbage i efteråret og indledte september med sit foredrag om 

Slavoj Žižeks opfattelse af næstekærlighedsbuddet set i forhold til Kierkegaard og især 

Kjerlighedens Gjerninger. Også hér måtte formanden desværre glimre ved sit fravær, men jeg har 

ladet mig fortælle, at der mødte en talstærk lytterskare op til et veloplagt og interessant oplæg. 

Oktober måned bød på Søren Harnow Klausens udlægning af, hvordan Kierkegaard tolker glæden 

ved ens egen livsudfoldelse som en særlig form for æstetisk behag. Foredraget koncentrerede sig 

ikke blot indholdsmæssigt om det æstetiske, men var tillige yderst formfuldendt opbygget.  

 

Som det så ofte er sket før, kom Kærldercaféen til at dobbeltbooke, da Selskabet skulle afslutte 

foredragsrækken for 2014. Novembers foredrag henlagdes derfor til lokale 1, og hér afrundede 

Stine Zink Kaasgaard, et af Selskabets bestyrelsesmedlemmer, sæsonen. Stine løftede sløret ind til 



 

et af sine temaer i sin ph.d.-afhandling og stillede skarpt på spørgsmålet: Hvorvidt Kierkegaard 

havde ret i alt det meget, han talte om, og hvad vil det sige at have ret, når retten stilles for ret? 

 

I skrivende stund er vi godt i gang med forårssæsonen 2015, men vi mangler at få programmet for 

efteråret helt på plads. Der er, så vidt jeg ved, truffet aftale med Ettore Rocca om, at han 

præsenterer og foredrager over sin til den tid udkomne introduktion til Kierkegaard. Endvidere har 

vi talt om, at Arne Grøn skal inviteres med henblik på at tale om Kierkegaards fremtid set med 

Forskningscenterets øjne og evt. med inddragelse af debatten omkring Humanioras fremtid. Men på 

plads er efterårssæsonen altså ikke endnu. Heldigvis følges generalforsamlingen af et 

konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi også får tid til at vende mulige foredragsholdere, så tænk 

allerede med nu (– også gerne jer medlemmer, der er mødt op til dette års generalforsamling). 

 

2: Kierkegaardiana 

Med vores otte årlige foredragsaftener er jeg helt tilfreds med, at vi udfolder en del af Selskabets 

formålsparagraf (§2), der er at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk, 

men i 2014 er det også lykkedes Selskabet at komme en imødekommelse af formålsparagraffens 

anden del nærmere, nemlig den at fremme Søren Kierkegaard-studiet og herunder medvirke til 

vekselvirkningen mellem danske og udenlandske forskere.  

 

Dette sker ved, at den nu hedengangne trykte udgave af tidsskriftet Kierkegaardiana endelig 

genopstår i et moderne format, nemlig som en skandinavisk on-line-journal. Den glædelige 

opstandelse sker i kraft af en generøs udenlandsk donation og i samarbejde med Søren Kierkegaard 

Forskningscenteret. Den elektroniske udgave bevarer navnet Kierkegaardiana og udgives i 

fællesskab mellem Selskabet og Forskningscenteret. Selskabet er tillige repræsenteret med to 

pladser i den nyligt nedsatte redaktion omkring tidsskriftet, og mig bekendt er scanningen af de 

mange tusinde Kierkegaardiana-sider allerede påbegyndt, og vi ser frem til, at tidsskriftet ser 

dagens on-line-lys. 

 

3. PR og økonomi  

Jubilæumsåret gav anledning til en forsigtig optimisme, hvad Selskabets økonomi angår og det med 

god grund. Vi fik ekstraordinært mange medlemmer, ligesom gæstebilletterne også nåede 

usædvanlige højder. Desværre kan 2014 ikke leve op til 2013-standard, men helt galt har det ikke 

været. På trods af at tegningen af medlemskaber i 2014 næsten er blevet halveret, er der dog tegnet 

adskillige. Niveauet er nogenlunde det samme som i 2012, hvilket også gælder gæstebilletterne, 

men det ville være ønskeligt, om 2015 kan bringe forøgelse af begge dele. Sidste år trådte Preben 

Vive til som kasserer, og jeg vil derfor overlade den mere udførlige gennemgang af regnskabet til 

dagsordenens pkt. b og Preben, da han har meget mere indblik i dette område end mig. 

  

På PR og kommunikationssiden er der også glædeligt nyt at meddele. 2014 var nemlig året, hvor vi, 

som nævnt, indledte et nærmere samarbejde med Dansk Magisterforening. Overordnet set drejer 



 

samarbejdet sig om gensidig markedsføring. Vi linker til DM og omvendt, ligesom vi gerne skulle 

anvende gensidig brug af logo ved fælles arrangementer. 2-4 af Selskabets arrangementer udbydes 

årligt til DMs medlemmer, men DM betaler gildet. Tilsvarende tilbydes Selskabets medlemmer 

deltagelse i 2 af DMs arrangementer, men dette er gratis for Selskabets medlemmer.  

 

På det administrative niveau har DM stillet en studentermedhjælp til rådighed i op til 100 timer 

årligt. Elsebeth Jensen hedder studentermedhjælpen, og hun sætter Selskabets program op i Word 

såvel som på Selskabets hjemmeside og Facebookgruppe. Sidstnævnte har på nuværende tidspunkt 

1261 medlemmer, og der sker vitterligt noget, når Facebookgrupper og sider runder de 1000 

medlemmer. Det kan også og især mærkes på variationen af deltagere ved vores foredrag.  

 

Studentermedhjælp, Elsebeth Jensen, udsender tillige Selskabets nyhedsbreve og indkalder til den 

årlige generalforsamling. Samarbejdet er for alvor gået i gang fra januar 2015 og tegner til at blive 

yderst vellykket, og i den sammenhæng skal en stor tak lyde til vores bestyrelsesmedlem, Wenche 

Marit Quist, som er initiativtageren til samarbejdet.  

 

4: Perspektiv 

Endnu et år er gået, og hurtigt går det, så snart buldrer 2016 imod os. Sidste år mindede jeg om, at 

vi i den anledning skal til at overveje nye lokaliteter for Selskabets aktiviteter, fordi Teologi efter 

den daværende plan skulle være flyttet til KUA i feb. 16. Dette er nu udskudt et år, men det skal 

ikke stoppe vores overvejelser. Før eller siden kan vi desværre ikke længere være i Kældercaféen på 

Teologi hér i Købmagergade. Jeg har peget på Vartov som det nye samlingssted for vores 

foredragsaftener, og det gør jeg gerne igen. Vi skal imidlertid snart til at gå mere konkret til værks, 

såfremt Selskabets aktiviteter stadig skal holdes inden for de københavnske mure. 

  

Af andre fremtidige perspektiver, som vi allerede nu bør overveje og snart tage stilling til, er 

reformationsåret i 2017. Og jeg tillader mig i denne sammenhæng at gentage mine spørgsmål fra 

sidste års formandsberetning: Skal vi tilrettelægge et helt år på lignende vis som jubilæumsåret? 

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

og reformationen”? Også reformationsåret skal der snart gås mere konkret til værks med. 

 

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 2014 og vel mødt hér i den nye sæson.  



 

Beretningen affødte ingen kommentarer og godkendtes. 

 

Ad b. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Kasserer Preben Vive fremlagde regnskabet. Regnskabet afviger fra 2013, der var jubilæumsår, 

men ligger på linje med tidligere år. I 2014 blev den sidste statsobligation udtrukket, og det præger 

også resultatet. Rengskabet for 2014 gav et mindre overskud på ca. 1.800 kr. og det vurderes som 

tilfredsstillende. Regnskabet godkendtes. 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

 

Ad c. Valg af bestyrelse. 

Stine Zink Kaasgaard og Iben Damgaard var på valg, og genvalgtes enstemmigt, Stine Zink 

Kaasgaard dog in absentia. Den ledige bestyrelsespost efter Louise Crandal besættes fremtidigt af 

René Rosfort, som enstemmigt valgtes som nyt bestyrelsesmedlem in absentia.  

 

Ad d. Valg af revisor og en suppleant for denne. 

Kirsten Tølbøll Kramhøft genvalgtes som revisor. Der valgtes ingen suppleant, da Per Klougart 

Mortensen ikke ønskede genvalg. 

 

Ad e. Andre sager. 

Ingen sager er modtaget.  

Evt. 

Intet fremkom. 
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