Referat af Generalforsamling i Søren Kierkegaard Selskabet

Torsdag d. 22. februar kl. 17.00. Købmagergade 44-46, 3. sal, vær. 321
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg og udvidelse af bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra medlemmer

Ad 1)
Kirsten Hernandez
Referent: Pia Søltoft
Ad 2)
Formandens beretning
af Pia Søltoft
Endnu et år er gået. Endnu 8 foredrag er afviklet næsten planmæssigt. Og endnu en uge med et
Kierkegaard kursus i samarbejdet med Grundtvigs Højskole har vi lagt bag os. ”Det er intet nyt
under solen”, som Prædikeren ville sige og det er måske meget godt… Men Prædikeren ville jo
også fortsætte: ”Alt er tomhed og jag efter vind”... Nej, helt så slemt står det selvfølgelig ikke til,
men godt er det heller ikke. Jeg savner fornyelse, visioner, og innovationer til nye tiltag – og ikke
mindst til nye medlemmer – og så savner jeg engagement, lidenskab og en villighed til at gå mere
ind i arbejdet med Selskabet fra bestyrelsens side. Jeg griber gerne i egen barm, og vedkender mig,
at jeg ikke har været den mest aktive formand i årets løb; det vil jeg gerne ændre. Men jeg beder
også resten af bestyrelsen om at ransage sindet, kalenderen og arbejdsindsatsen for det forløbne år,
og så forsøge at gøre det hele lidt bedre i det kommende år.
Det meget konkrete problem er, at vores faste tilhørerskarer slet ikke så fast endda, hvilket
vil fremgå med al ønskelig tydelighed, når Thomas Fauth Hansen bagefter vil fremægge
regnskabet! Men lad os se på året der gik – og måske på, hvad der gik galt, og hvad vi kan gøre
bedre – for noget må der gøres!

1. Foredragsaftnerne:
Vi har haft en enkelt aflysning i sidste semester, hvor Dorthe Jørgensen så sig nødsaget til at
afblæse sit foredrag i januar. Heldigvis gjorde hun det i så god tid (2 uger før) at vi havde mulighed
for at ændre i programmet, og indføre Kirsten Klerkes venlige og snarrådige indtræden i Dorthes
Jørgensens sted. At være en stedfortrædende foredragsholder på baggrund af en aflysning er aldrig
en rar opgave, så tusinde tak til Kirsten Klerke fordi hun frivilligt påtog sig den opgave og klarede
den med glans!
Men som i ved, sorrig og glæde de vandre til hobe – og selv om det er glædeligt, at vi
magtede at dæmme op for en aflysning, så er og bliver år 2006 et sorrigfuldt år for Søren
Kierkegaard Selskabet, når det handler om vores foredragsaftener. I år har fremmødet til vores
foredragsaftener nemlig været temmelig vigende. Der er slet ikke solgt så mange gæstebilletter som
året før, og der er ikke nær så mange indmeldelser, som der plejer at være. Og det er fatalt! Søren
Kierkegaard Selskabet lever kun i kraft af sine medlemmer og gæstebesøgende. Uden dem intet
Selskab!
Det, man må spørge sig selv om i forbindelse med nedgangen af gæster og medlemmer er
naturligvis: Hvorfor? Der kan være flere grunde, men jeg tror først og fremmest, at det skyldes to
ting: 1. For det første kan det være, at vores program for de to sidste semestre ikke har været
interessant nok. Vi har ikke haft så mange ”Kentnisser” på i året der er gået, og det betyder, at vi
ikke har kunnet lukrere på en eller to ’kassesucceer’, der kunne opveje mere fagspecifikke og
dermed mindre populære foredragsholdere. 2. For det andet kan det være, at vi ikke har været gode
nok til at annoncerer. Hvis folk ikke ved, at der er foredrag i Selskabet, ja, så kommer de altså heller
ikke.
Begge de ting er vi nødt til at gøre noget ved! Vi må tænke stort i planlægningen af næste
semester, og vi må sætte vores lid til vores PR-medarbejder Annette Davidsen, og forsøge at
komme endnu bredere ud gennem den nyetablerede mailingliste og gerne også påbegynde andre
tiltag, som vi må drøfte på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
2. Kierkegaardiana
Kierkegaardiana 24 er undervejs, måske allerede i trykken, så det skulle være på gaden indenfor de
næste par måneder.
Endvidere har redaktionen af Kierkegaardiana fået en forespørgsel fra arrangørerne af den
nys overstående internationale Kierkegaard-Lévinas konference på Center for Subjektivitets
Forskning, der blev afholdt torsdag den 8. februar til og med lørdag den 10. februar i år.
Arrangørerne, Claudia Welch og Karl Verstrynge har spurgt, om det vil være muligt at publicere
proceedings fra konferencen i Kierkegaardiana 25, med peer review og hjælp til den endelige
redigering fra begge de to arrangører. Der er mig bekendt ikke faldet nogen endelig afgørelse i

sagen endnu, men det lyder som en oplagt mulighed – også for en tiltrængt saltvandsindsprøjtning
til Kierkegaardiana, da sammenstillingen SK og Lévinas vil give et ganske ’hot’ temanummer.
3. Kierkegaard værk for værk
Selskabets jubilæumsskrift Den udødelige, der jo blev udgivet i forbindelse med 150 året for
Kierkegaard død i 2005. Er nu udkommet i to oplag, der begge er udsolgt. Det første på 1100 stk.,
det næste på 500 stk. Der er nu blevet foretaget en række korrekturændringer og en egentlig anden
udgave vil se dagens lys her i februar, måske først i begyndelsen af marts 2007.
Endvidere er det lykkedes for Hermann Schmid at gøre et tysk forlag, Verlag Königshause
und Neumann GmbH interesserede en tysk udgivelse. Det har resulteret i, at både forlaget, Herman
Schmid og undertegnede har søgt henholdsvis Kunststyrelsen og Forskningsstyrelsen om midler til
en oversættelse udført af Hermann Schmid. Vi håber selvklart på et positivt udfald af
ansøgningerne, men det er endnu for tidligt at sige noget herom. Får vi pengene vil en tysk
udgivelse i 2008 være realistisk.
Det er næsten overflødigt at sige det, men det er klart at det ville være vidunderligt med en
engelsk oversættelse også, og jeg ville gerne, om vi kunne nedsætte en lille gruppe til at gå videre
med det opsøgende forlagsarbejde i engelsktalende lande; med det tager vi også nærmere op på det
efterfølgende bestyrelsesmøde.
4. Grundtvigshøjskolen
Igen i år har samarbejdet med Grundtvigshøjskole ført til en uges sommerkursus i juli måned 2004.
Det var den netop omtalte udgivelse Den udødelige, der dannede baggrund for ugens tema, idet
kursisterne gennem en hel uge blev ført igennem de fleste af Kierkegaards værker og således fik
den gennemgang værk for værk ’live’, som bogen lover i litterær form.
Desværre var Den udødelige allerede på det tidspunkt udsolgt, hvilket var i den grad
uhensigtsmæssigt, da der havde været et stort potentiale for salg. Hvilket i øvrigt også har gjort sig
gældende de sidste 6 måneder af 2006, hvor bogen fortsat har været udsolgt!!!
Kurset på Grundtvigs Højskole var velbesøgt, forløb planmæssigt, og blev overordnet set
vel modtaget. Eneste minus var, så vidt jeg selv husker, at jeg mistede stemmen inden formandens
festtale, men jeg havde heldigvis nedskrevet den og derfor kunne den holdes med stor
deklamatorisk sikkerhed af vores næstformand Viggo Kanding.
Næste Kierkegaard-kursus på Grundtvigs Højskole i samarbejde med Selskabet løber af
stabelen i uge 26 og omdrejningspunktet er Kierkegaards første pseudonyme værk Enten-Eller, der
jo nu er medtaget i kanonudvalgets betænkning og som sådan er alment dannende – at I ved det!
5. Konferencer og andre arrangementer:

Under dette punkt er der ikke det store at berette for 2006, da der ikke har været afholdt nogen
konferencer eller andre arrangementer, hvortil Selskabet har bidraget.
6. Interne sager:
Vores kasserer Viggo Kanding måtte i sommer kaste håndklædet og Selskabets kasse i ringen, idet
han valgte at sige fra på kassererposten. I stedet lykkedes det at få ansat Thomas Fauth Hansen som
kasserer fra 1. august og han har fungeret sådan indtil dags dato. Men da det er noget rod at have en
kasserer, der ikke sidder i bestyrelse, vil det – om ganske kort tid – blive foreslået, at vi udvider
bestyrelsen antal fra 10 til 11 og indvælger Thomas Fauth Hansen med henblik på en fortsættelse af
kasserer posten.
Endvidere har vores hidtidige sekretær gennem mange år Wenche Marit Quist meddelt, at
hun ikke længere ønsker at fortsætte i sekretærrollen, da hendes lønarbejde tager det meste af
hendes tid. Vi håber på igen at kunne slå sekretær og kasserer posten sammen i Thomas, idet vi jo
nu har lagt medlemsadministrationen og annonceringen over på vores PR-medarbejder, Annette
Davidsen.
Annette Davidsen er i gang med at udarbejde en mailingliste, der omfatter alle Selskabets
medlemmer og andre interesserede, idet det er Selskabets klare målsætning, at fra og med
udsendelsen af programmet for næste semester til sommer, vil dette kun komme pr. mail, hvilket
sparer os en masse penge i porto, lader os komme videre ud (da også ikke medlemmer får
informationen), og så kan vi tilbyde Olufsen og andre af annoncerer i vores direct mail, ligesom det
er tanken, at der kan udsendes nyhedsbreve, referater og denne evt. beretning. Personlig forventer
jeg mig meget, både økonomisk og deltagerantalsmæssigt af dette tiltag, som jeg tror både unge
såvel som ældre gæster og medlemmer vil have forståelse for.
Endvidere er Selskabet ved at få lavet en ny hjemmeside. Designet står Jacob Octavius
Jarlskov, som er til stede her i aften, for, og tanken er, at den nye hjemmeside skal være langt mere
appetitlig, og ’fresh’ – og hurtigere tilgængelig end den gamle, hvor man skal ind omkring
Kierkegaard Centerets hjemmeside, for at klikke sig frem til os. Også dette med den nye
hjemmeside tages op som et selvstændigt punkt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Disse var ordene og jeg vil som altid slutte med at takke hele bestyrelsen for et godt,
givtigt og ikke mindst hyggeligt samarbejde, som jeg håber vi på alle måde kan udbygge og
frugtbargøre i det næste år. Endvidere tak til vores medlemmer for opbakningen til Selskabets
arbejde og for god ro og orden under denne tale!
Ad 3) Det reviderede regnskab er vedlagt.
Vi kom ud af året med et underskud på kr. 8.008. Set i forhold til 2005, hvor underskuddet var
17.597 ser det ganske pænt ud.

Underskuddet i 2006 dækker dog ikke over for høje udgifter i selskabet, som i 2005, men over et
stort fald i medlemmer og gæster.
Vi har mistet ca. 53 medlemmer og 36 gæster. Havde vi opretholdt samme antal som i 2005, da
havde vi haft et mindre overskud.
Balancen er 39.928.
Vi havde ved årets udgang obligationer for kr. 34.928, hvoraf vi i februar 2007 har solgt for kr.
10.000 grundet underskuddet i driftsregnskabet.
Ad 4) Hele den siddende bestyrelse lod sig genvælge, og efter forslag udvidedes dens antal til 11,
idet Thomas Fauth Hansen indvalgtes.
Bestyrelsen består således efter general forsamlingen af: Lektor Pia Søltoft (formand), Sognepræst
Viggo Kanding (næstformand), cand.mag. Thomas Fauth Hansen sekretær og kasserer,
Realkommentator Tonny Aagaard Olesen, Fuldmægtig Wenche Marit Quist, Ph.d. Hermann
Schmid, Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, Lektor Poul Behrendt, mag.art. Birgit Bertung,
ph.d. Lasse Horne Kjeldgaard og mag.art. Kirsten Klercke.
Ad 5): Kirsten Hernandez, (nu gift Kramhøft) genvalgtes. Michael Bramming fortsætter som
revisorsuppleant.
Ad 6) Der var ingen forslag

