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Ad. 1
Thomas Fauth Hansen blev valgt som dirigent og referent.
Ad. 2
Formandens beretning
af Pia Søltoft
Endnu et år er gået, endnu en generalforsamling skal afholdes, endnu en beretning skal gives. For
vores gamle, ærværdig Selskab er der ikke sket det store det forløbne år. Eller hvis man skal være
helt ærlig - og det skal man jo helst - så er der faktisk slet ikke sket noget! Alt er ved det gamle!
Og så alligevel ikke. Følgende tiltag nævnte jeg nemlig ikke i den beretning, jeg læste op på
generalforsamlingen og det beklager jeg meget. Idet de nu kommer med i den trykte udgave af
beretningen, der går med ud med referatet, håber jeg at have rådet bod på denne fadæse og at
beretningen kan godkendes af alle.
For Selskabet har jo faktisk nedsat et "Fornyelsesudvalg" bestående af Lotte Mørck, Preben Vive,
Birgitte Kvist Poulsen og Wenche Marit Quist". Udvalget har mange ideer til nyskabelser bl. A
tanken om paneldiskussioner i forbindelse med foredragsafterne, udvikling af klippekort til gæster,
opdatering af hjemmeside og en udvidelse af annonceringen. I forlængelse af sidstnævnte har
Birgitte Kvist Poulsen sørget for at Selskabet er kommet på Facebook, hvilket har medført mange
nye ansigter til møderne.
Alligevel vil jeg fastholde, at når jeg, som altid, i forbindelse med nedskrivningen af denne
beretning, genlæser mine gamle beretninger, så slår det mig, hvor lidt der egentlig sker med og i
Selskabet. Det er naturligvis i sig selv deprimerende, men det er værre end som så! Det er faktisk
endog dobbelt deprimerende, for når jeg ser mine tidligere beretninger igennem er det lige så
slående, at jeg i stort set dem alle sammen netop beklager, at der intet nyt sker!
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Lad mig begynde med at slå fast, at dette må på ingen måde forstås som en kritik af bestyrelsens
arbejde. Jeg bærer som formand det største ansvar for, at fornyelsen ikke indfinder sig for det er
klart at drivkraften må kommer fra mig om end vi naturligvis kun ved en samlet indsats kan forsøge
at vende skuden og få ny vind i sejlene.
For mit eget vedkommende må jeg sige, at jeg de sidste år har lagt al min energi i Søren
Kierkegaard Forskningscenterets regi, i min forskning og i at få orden i de private gemakker.
Første januar 2010 blev Søren Kierkegaard Forskningscenteret permanentgjort gennem en
indlejring ved det Teologiske Fakultet gennem en økonomisk bevilling fra KU. Det har taget mig
meget tid og mange tanker at få denne indlejring på plads og det har optaget en ganske stor del af
mit virke. Nu skulle de fleste administative udfordringer være på plads og alle kan ånde lidt friere –
også vores Selskab, som med en formålsparagraf, der betoner, at vi skal vække og videreudvikle
interessen for Søren Kierkegaard, naturligvis må hilse en permanentgørelse af Søren Kierkegaard
Forskningscenteret velkommen.
Derfor vil jeg benytte anledningen til at orientere kort om denne indlejring. Indlejringen har at gøre
med forskningsdelen ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der nu forkortes SKC og har fået
sin egen nye hjemmeside under Fakultetet, www.sks.ku.dk.
Til forskningsdelen hører jeg selv, Joakim Garff, Jon Stewart samt 1/3 af Bjarne Stil Olsens tid som
sekretær. Niels Jørgen Cappelørn er teknisk set også indlejret som MSO professor, men fortsætter
som Direktør for Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der står for færdiggørelsen af
Søren Kierkegaards Skrifter og alle Niels Jørgen Cappelørns opgaver vil derfor komme til at ligge i
Fondens regi. SKS har gennem Globaliseringsmidlerne fået en bevilling så udgaven kan færdiggøres
med udgangen af 2012.
Indlejringen ved det Teologiske Fakultet betyder dog ikke at forskningsdelen, fremover kaldet SKC,
Fonden benævnes FSKC, flytter fra Vartov. Vi bliver liggende side om side med Fonden af
pladsmæssige hensyn. Udover de indlejrede medarbejdere, jeg har nævnt, har vi jo altid mellem 10
og 14 udenlandske PhD. og Post doc studerende som også skal tildeles arbejdspladser og så skal
Søren Kierkegaard Biblioteket jo også have plads.
Konkret betyder indlejringen et øget udbud af Kierkegaard relateret undervisning både på BA og
kandidatniveau. Det er hensigten gennem dette tværfagligt orienterede udbud at tiltrække nye
studerende både fra humaniora og andre danske forskningsinstitutioner, men også fra udlandet, da
vi hver semester fast har fire til fem undervisningsudbud på engelsk og to til tre emnekurser på
dansk.
Dertil kommer, at vores fornemste formål de næste fem år er at synliggøre SKC gennem alverdens
konferencer. Kort fortalt har SKC udviklet en forskningsstrategi for de næste fem år, der skal samle
kræfterne og målrette forskningsindsatsen. I år er temaet selvet, hvilket kommer til at afspejle sig i
en række nationale workshops og seminarer og en international konference til sommer. Dertil
kommer, at vi i år forsøger et udvide og konsolidere kontakten til erhvervslivet og derigennem
opdyrke et ny område for SKCs virke.
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Endvidere afholder vi til sommer i juli en fire ugers Summer School i IARU sammenhæng under
temaet: Kierkegaard in the Global Society.
Så der sker sådan set rigtig meget på Kierkegaard fronten. Neden for skal jeg liste de mange
workshops, seminarer og konferencer – SKC er stort set involveret i dem alle. Men lad mig her kort
nævne den 4. Internationale Kierkegaard konference i Northfield, Minnesota, der finder sted i
slutningen af juni over emnet: ”Why Kierkegaard Matters”, hvilket jo er et overordentligt godt
spørgsmål, der nu bringer mig tilbage til Kierkegaard Selskabet.
”Why Kierkegaard matters?” Ja, hvorfor gør han egentlig det. Hvorfor er det, at han bliver ved med
at have relevans nok til at fostre et Center og mange Selskaber på globalt plan? Nu er det
selvfølgelig ikke min tanke at vi her skal svare. Og dog. For det er naturligvis med baggrund i det
spørgsmål, at vi som bestyrelse må forstå vores egen virksomhed som Selskab og hver enkelt af os
vores deltagelse i dette Selskab.
Jeg vil derfor gerne lægge op til lidt eftertanke i lyset af den lidt deprimerende erfaring af, at der
synes at mangel fornyelse i Selskabets regi. Jeg vil bede hver enkelt af jer overveje ”Why
Kierkegaard matters”, og hvordan I synes Selskabet kan afspejle det og hvad jeres egen rolle heri
kunne være.
Vi er en lille lækker bestyrelse af Kierkegaard kendere. Jeg har det klare indtryk at vi nyder at være
sammen, når det sker og at vi stort set ikke kender til konflikter og personfnidder. Til gengæld er vi
nok nærmere underlagt en vis magelig træthed at ligne med den lette dorskhed, der sænker sig efter
et godt måltid. Selvfølgelig bærer vores arbejde i denne bestyrelse præg af, at det sker på frivillig
basis efter endt arbejdstid og altså altid må tage til takke med at stå i anden række efter vores
daglige arbejde. Det er helt og aldeles forståeligt og anderledes kan det ikke være.
Men alligevel synes jeg, at hver af os er nødt til at gøre op med sig selv, om der stadig er en
idealitet, et drive ikke bare for Kierkegaards tanker, men også for den populære udbredelse af dem,
som Selskabet skal stå for og som sådan ramme det segment, der ligger uden for
Forskningscenterets domæne. Er der stadig en idealitet til stede i dette Selskab, der har at gøre med
udbredelsen af Kierkegaards tanker og dialogen om dem? Og hvis svaret er ja, er der så også en
villighed til at omsætte denne idealitet i en konkret arbejdsindsats i Selskabet?
Nu har jeg lagt op til denne eftertanke, lad os fortsætte den på det konstituerende bestyrelsesmøde
umiddelbart herefter og lad mig gå over til den egentlige beretning for Selskabets virke det forløbne
år, som kan gøres ganske kort.

1. Foredragsaftnerne:
Vi har i årets løb ingen aflysninger haft. Møderne har været nogenlunde besøgte, ikke overvældende,
men heller ikke foruroligende. Dog er der en tendens i retning af et faldende medlemstal, hvilket
Thomas om lidt vil sige mere om i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.
2. Kierkegaardiana
Der er stadig ikke udkommet noget nyt Kierkegaardiana (Vol. 24 udkom i 2007) og tidsskriftets
fremtid synes lige så uafgjort som ved sidste års generalforsamling. Der foreligger på nuværende
tidspunkt ingen aftaler hverken om en fortsættelse af bogformen eller en netpublikation.
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3. Grundtvigshøjskolen
Grundet vigende tilmelding til Kierkegaard-sommerkurset på Grundtvigs Højskole gennem de
seneste tre år, et kursus som Selskabet plejet at være medarrangører af, er der i år intet
Kierkegaardkursus på højskolen. Sidste års kursus i uge 26 (2009) under temaet ”Kierkegaard og
kunsten at meddele sig” forløb planmæssigt, men havde katastrofalt få tilmeldinger.
5. Konferenser og andre arrangementer:
31. maj 2010 afholder SKC en workshop under titlen ”Konsulent i Kierkegaard”, om Kierkegaards
brug i erhvervslivet. Workshoppen er åben for alle. Se hjemmesiden.
15. april afholdes lille seminar i Bristol om Kierkegaard og det politiske.
16.-18. Maj afholder SKC i samarbejde med Århus Universitet og Oxord University den første af
tre konferencer om Kierkegaards opbyggelige taler.
26. juni - 1. juli afholdes en stor international konference i Northfield, Minnesota, USA, i
forbindelse med Hong Kierkegaard Library. Tema: ”Why Kierkegaard Matters?”
18.- 20. August afholder SKC en international konference i København ”Kierkegaard: Being and
Becoming a Self”, Call for papers er åbnet, se hjemmeside www.skc.ku.dk under nyheder
30. september – 1. Oktober afholder SKC et seminar i samarbejde med DPU om opdragelse og
dannelse.
4.-5. November afholder SKC i samarbejde med Århus Universitet, Handelseshøjskolen i Århus og
Pensam en konference om ”Lederidealet 2020”.
3.- 4. December afholdes der en konference om Kierkegaard og Løgstrup i Sheffield.
6. Niels Jørgen Cappelørn 65 år
Den 11. Februar i år (2010) fyldte Niels Jørgen Cappelørn 65 år og blev i den anledning begavet
med festskriftet, ”At være sig selv nærværende”, redigeret af undertegnede samt Joakim Garff og
Ettore Rocca. Festskriftet er udkommet på Kristelig Dagblads forlag.
7. Howard Hong død!
Tirsdag den 16. marts døde Howard Hong, grundlæggende af Hong Kierkegaard Library, St. Olaf
College, Minnesota, USA. Howard Hong har haft en uvurderlig betydning især for den amerikanske
reception af og fordybelse i Kierkegaards tanker og gennem oprettelsen af Summer Fellowships ved
The Kierkegaard Library og sponsorering af dansk undervisning i forbindelse hermed, hvormed han
og hans afdøde kone, Edna Hong, har opdyrket, plejet og gavnet en ny generation af Kierkegaard
Scholars. Dertil kommer selvfølgelig hans og Edna Hongs uvurderlige indsats med oversættelse af
hele Kierkegaards forfatterskab og udvalgte journaloptegnelser til engelsk. Howard Hong begraves
lørdag den 27. marts.
Dette var ordene! Jeg vil slutte med at takke 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 foredragsaftener. Tak for opmærksomheden!
Beretningen blev vel modtaget og godkendt med få tilføjelser som indgår i ovenstående.
Ad. 3
Regnskab SKS 2009 fremlæggelse:
Regnskabet ser som I kan se ikke godt ud, der er underskud, endda mere end sidste år, lad os tage
det fra en ende af.

Søren Kierkegaard Selskabet
Driftsregnskab
Indtægter
Kontingent
Kontingentet har desværre været faldende de seneste år og 2009 var ingen undtagelse: Fra 20072008 faldt det kr. 2230; fra 2008-2009 faldt det kr. 2687. Det er hårde tal, for hvis det fortsætter, så
vil vi om 3 år ikke have flere medlemmer af selskabet.
Gæstebilletter
De har også været faldende de seneste år og 2009 er her ingen undtagelse: Fra 2007-2008 faldt de
kr. 686; fra 2008-2009 faldt de kr. 912. Det vil faktisk sige, med en fremskrivning, at om ca. 4-5 år
har selskabet heller ikke flere gæster.
Renter
Og så til renterne. De er ikke så mærkeligt faldet grundet de faldende indtægter
Udgifter
Kontorhold
Forbruget på kontorhold har heldigvis også været faldende: Fra 2008-2009 kr. 2531. Besparelsen
skyldes en sparsommelig kasserer og ingen udgift til PR-medarbejder, som vi jo havde året før (kr.
1500)
Møder
Mødeudgifterne er desværre steget over de sidste år. Fra 2007-2008 steg den med kr. 432; og endnu
værre fra 2008-2009, dvs. dette regnskabsår steg den med kr. 2278. (Hvoraf de kr. 1390 er
hotelovernatning til foredragsholder Karl Verstrynge) Resten er for stort forbrug til foredragsaftner
+ best.møder.
Publikationer
Her er der ikke så meget at bemærke. Fra 2007-2008 faldt den post med kr. 520. 2008-2009 er den
nærmest uforandret.
Gebyrer
Her er det samme historie. Fra 2007-2008 faldet kr. 425; fra 2008-2009 ca. Uforandret.
Underskud på driftsregnskab
Alt dette giver et underskud på driftsregnskabet på 2.783,06, et underskud der er mere end dobbelt
så stort som sidste år.
Aktiver
Konti og kassebeholdning
Begge konti indeholder minimale beløb. Kassebeholdning rummer godt kr. 900 Så pengene er
m.a.o. ikke gemt/glemt her.
Obligationer
Ser vi på obligationerne, så er de uberørte, men dog ramt af kurstab. Og der er derfor lidt mindre
udtrukne obligationer end sidste år.
Kort fortalt er status ikke pæn. Der er faldende indtægter og stigende udgifter, hvilket giver en skidt
prognose for selskabets fremtid, og samtidig peger i retning af hvor bestyrelsen bliver nødt til at
bruge flere kræfter.
Konklusionen på indtægtssiden må være at bestyrelsen skal sætte alvorlige kræfter ind på at vinde
flere medlemmer og gæster. Og på udgiftssiden, at mødeudgifterne skal sættes kraftigt ned.
Regnskabet blev godkendt den 11. marts. 2010 af revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft.
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Ad. 4
Ved Generalforsamling 25. marts 2010 er valglisten som følger:
1. Birgitte Kvist Poulsen
2. Pia Søltoft
3. Preben Vive
4. Lotte Blicher Mørk
5. Wenche Marit Quist
6. Tonny Aagaard Olesen
7. Viggo Kanding
8. Hermann Schmid
9. Thomas Fauth Hansen
10.
Sidste år var nummer 5 og 6 på valg. I år er derfor nr. 7 og 8 på valg. Da der udtrådte 3 personer af
bestyrelsen sidste år, er vi kun 9 i bestyrelsen, hvorfor plads nr. 10 er tom.
Viggo og Hermann fik genvalg.
Anders Holm opstillede som ny kandidat og blev valgt.
Den nye bestyrelse med valglistenumre anno 2010 tæller 10 personer og ser derfor således ud:
1. Birgitte Kvist Poulsen
2. Pia Søltoft
3. Preben Vive
4. Lotte Blicher Mørk
5. Wenche Marit Quist
6. Tonny Aagaard Olesen
7. Viggo Kanding
8. Hermann Schmid
9. Thomas Fauth Hansen
10. Anders Holm

Ad. 5
Revisor Kirsten Tølbøll Kramhøft fik genvalg. Revisorsuppleant Michael Bramming genvalgt in
absentia.
Ad. 6
Forslag fra Sekretær Thomas Fauth Hansen: Ændring af §9 i vedtægterne, om tidspunktet for
afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling. Ændres til ”Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.” - og ikke Januar som det nu fremgår af
vedtægterne. Begrundelse: Dels grundet årsopgørelsespapirer mv. først modtages fra banken ved
udgangen af januar. Dels er februar semesterstartsmåned, og derfor en presset måned for flere i
bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 7
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Intet under eventuelt
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden ca. kl. 18

