Søren Kierkegaard Selskabet
Referat af den ordinære generalforsamling torsdag d. 17. marts 2011.
Referent: Thomas Fauth Hansen, Sekretær

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor og suppleant
6. Indsendte punkter til dagsorden
• Hævelse af gæstebilletter og kontingent til henholdsvis 50.- og 200.- forlag fra sekretæren
• Kort mundtlig præsentation af ny hjemmeside kierkegaardselskabet.dk
- sekretæren
7. Eventuelt
Ad 1)
Revisor Kirsten Kramhøft blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.
Ad 2)
Beretningen blev vel modtaget:
Formandens beretning for året 2010 - af Pia Søltoft
Foråret lader ane at det er derude. Lyset er så småt ved at komme tilbage. Endnu en vinter er omme,
endnu en generalforsamling i Søren Kierkegaard Selskabet er oprunden og endnu engang skal jeg
afrapportere fra året der gik i dette ærværdige gamle selskabs regi.
Det er 11. gang jeg påtager mig den opgave. 11 år i træk har jeg stået i denne som oftest lille forsamling,
bestående af den siddende bestyrelse og meget få gæster, og fortalt om, hvad der er sket i årets løb. Og i
samtlige 11 beretninger, som jeg netop har siddet og gennemlæst i dagens anledning, har jeg indledt
med lidt refleksioner over, hvor lidt der egentlig sker med selskabet.
Selskabet er som en meget gammel dame, der på den ene side trodser tidens gang og derfor ikke synes
at være blevet så meget som et år ældre gennem de sidste 11 år, der har passeret. Men Fruen er jo heller
ikke blevet yngre? Søren Kierkegaard Selskabet holder sig som antydet ganske godt - men det ville ikke
skade med en ”make over” eller måske noget så radikalt som en ansigtsløftning, så denne så smukt
aldrende dame igen kan smile på næsten samme måde, som da hun kom til verden den 4. maj lidt over
otte om aftenen ved den stiftende generalforsamling i ”Haandværkerforeningen, Dronningens
Tværgade 2” Året var 1948.
Den 4. maj i år fylder Søren Kierkegaard Selskabet altså 63 år. Jeg tager for givet at Selskabet er en
kvinde, eller rettere en dame, en Dame, og denne dame tilhører således den meget magtfulde generation,
som i øjeblikket beklæder samtlige indflydelsesrige poster både i erhvervslivet, ministerierne, kulturlivet
og i særdeleshed på universiteterne. En meget magtfuld og særdeles begunstiget generation, der endda
er så heldig at netop at være pensionsmoden i en tid, hvor der er sat elastik i pensionsalderen, så alle der
vil kan blive ved og ved og ved og som en duknakket flok af grånende og gangbesværede
Duracellkaniner fortsætte næsten ind i evigheden.
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Men netop denne trend i tiden til at se den viden og erfaring som alder giver som et gode, om end det
nok i udgangspunktet mere skyldes nød end lyst, kan vise sig som en fordel for Dame Kierkegaard, hvis
hun vel at mærke tillige viser sig omstillingsparat og innovativ, for lige at flette to buzz-words ind i
denne beretning. Og det synes jeg der er meget der peger i retning af at hun gør. I særdeleshed den nye
fabelagtigt flotte og længe savnede hjemmeside, som Thomas Fauth Hansen, Dames dygtige sekretær, er
initiativtageren til og arkitekten bag.
Den side ved jeg Thomas vil vise senere og sige meget mere om og da hjemmesiden først har set
dagens lys her i det tidlige forår 2011 hører den egentlig ikke hjemme i denne beretning. Alligevel vil jeg
ikke snyde mig selv for af denne bagvej at få lejlighed til at rose den og fremhæve siden som en
tiltrængt og velhængt foryngelsesforanstaltning. Mange tak, Thomas!
En anden ting, der har slået mig ved gennemlæsningen af mine beretninger for de sidste ti år er, at jeg i
samtlige beretninger har anmodet bestyrelsen om at hjælpe med til med at forny selskabet. Det har ført
til et, om ikke hurtigt arbejdende, så dog et meget dynamisk fornyelsesudvalg, der er kommet med flere
ideer til fornyelse af selskabet. I 2010 har vi således forsøgt os med to foredragsaftener, der bestod af en
debat mellem to foredragsholdere i stedet for den traditionelle forelæsning ved én. Jeg skal komme ind
på flere tiltag siden.
Nå, men for at summe op på denne indledning, der efterhånden er ved at blive lige så lang som
beretningen, har jeg altså gennem de sidste 11 år som formand afholdt en beretning, hvori jeg dvæler
ved selskabets uforanderlighed som et gode samtidig med at jeg også fremhæver at der mangler
initiativer til fornyelse. Jeg har altså sagt det her mange gange. Så nu synes jeg det er på tide at holde op.
Det er på tide at holde op med at tale om at gøre tingene anderledes, nu må det bare gøres anderledes –
og I er jo allerede godt på vej med fornyelsesudvalget og hjemmesiden. Og ja, jeg siger I, for når jeg
slutter denne beretning vil jeg samtidig afslutte min tid som bestyrelsesmedlem i Søren Kierkegaard
Selskabet. Jeg indtrådte i Søren Kierkegaard Selskabets Bestyrelse som nybagt cand.theol i 1993, i 1997
blev jeg sekretær i Selskabet mens Joakim Garff endnu var formand og da denne i 1999 gik af blev jeg
valgt til den formandspost, som jeg efter generalforsamlingen i dag vil overlade til en anden.
Når jeg forlader formandsposten sker det slet ikke i vrede, vrantenhed eller vrangvillighed, men det
skyldes det simple faktum, at jeg ikke magter at lede to Kierkegaardinstitutioner samtidig og slet ikke
nu, hvor al min tid som leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret går med planlægningen af
Kierkegaards 200 års jubilæum i 2013. Et jubilæum, som jeg naturligvis også regner med at Selskabet vil
være med til at festligholde, hvilket er endnu en grund til at dets formand ikke skal være den samme
som forskningscenterets leder.
Jeg takker altså af, men selvfølgelig ikke uden status over året der er gået, en status der er opbygget
omkring følgende fire punkter: Foredragsaftener, Kierkegaardiana, konferencer og fondsstøtte.
Punkt 1. Foredragsaftnerne:
Vi har i årets løb ingen aflysninger haft. Møderne har været nogenlunde besøgte, men på ingen måde
overvældende. Debataftenen i september om Frygt og Bæven med Iben Damgaard og Troels Nørager, var
godt besøgt, mens der var overraskende få til debataftenen i januar om Kierkegaards dannelsestanke
dannelse med Hermann Schmid og Joakim Garff som debatørrer.
Tilkendegivelser fra både medlemmer og bestyrelse synes dog at pege i retning af, at det er en god ide
med disse debatter. Så vidt jeg er orienteret er der stadig et faldende medlemstal. Den mest
publikumstunge aften var Peter Tudvads fordrag om Kierkegaard som antisemit i november – lidt efter
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Krystalnatten…, men igen var der faktisk færre tilhørere end man kunne have forventet på baggrund af
bogens forudgående massive medieomtale.
Punkt 2: Kierkegaardiana
Søren Kierkegaard Selskabet har i skikkelse af Tonny Aagaard Olesen, som er den eneste
tilbageværende redaktør på Kierkegaardiana, last man standig as they say, påbegyndt en samtale om
et samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret om at ændre Kierkegaardiana til en
skandinavisk online-journal med mulighed for ”print-on-demand” på Walter de Gruyter Verlag. Vi
er langt i samtalen og jeg har som Centerleder det formelle ansvar for kontrakten og aftalerne med
De Gruyter og afventer i øjebikket de sidste beregninger fra forlaget på, hvad det vil koste os, i.e.
hvilke penge der skal søges forud for udgivelsen helst i 2012.
Konceptet er at Kierkegaardiana fremover skal udkomme med bidrag på dansk, norsk og svensk, der i et
vist omfang stammer fra den skandinaviske konference, der i SKC regi planlægges afholdt hvert forår i
et af de skandinaviske lande. Alle bidrag må gennemgå et ”blind referee system” (peer review) af et
advisory board, der endnu ikke er nedsat.
Kierkegaardianas nye redaktion kommer (formentlig) til at bestå af: Joakim Garff (SKC) og Tonny Aagaard Olesen (Kierkegaard Selskabet), Thor Arvid Dyrerud og Marius Timmann Mjaaland (Det Norske
Søren Kierkegaard Selskap) og Jan Holmgaard og Jonna Hjärtström Lappalainen (Sverige).
Punkt 3: Konferencer
I 2010 var emnet for Søren Kierkegaard Forskningscenterets internationale Kierkegaard konference
18.-20. august Kierkegaard: Being and Becoming a Self. Keynotespeakers var professor Arne Grøn fra
Københavns Universitet og professor Poul Houe fra University of Minnesota. Der var 15 papers og to
parallelle ph.d.-sessioner, hvor i alt 16 ph.d.-studerende præsenterede deres igangværende projekter.
Med 112 deltagere fra hele verden er konferencen den mest velbesøgte i SKCs levetid. .
Punkt 4: Fondsstøtte
Ved en snarrådig indsats er det lykkedes Anders Holm at søge og få midler til Peter Tudvads rejse til og
fra Berlin fra Statens Kunstråd i forbindelse med Peters foredrag i selskabet i november. Med fundet af
denne støttemulighed åbnes op for at kunne invitere foredragsholdere fra udlandet til fremtidige
foredragsaftener.
Preben Vive har, som medlem af Fornyelsesudvalget, skrevet rundt til adskillige fonde om midler til
støtte af selskabets virke. Alle svar på anmodning om finansiel støtte i disse breve har dog været
beklagende afslag, alle på nær et, for Nykredits Fond har som den eneste af de ansøgte bevilliget 5000
kr., for hvilke vi takker mange gange! (brev overdrages).
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 på
foredragsaftenerne.
Jeg har nydt årene i Selskabet; foredragsaftenerne, bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne, men
mest af alt har jeg nydt alle de naturligt nødvendige Nachspiel, hvor det har været muligt at være
sammen med begavede, åndfulde og interessante mennesker, der samtidig er morsomme, uregerlig og
drikfældige på den gode måde. Jeg har således ikke kun sat pris på Selskabet men i særdeleshed på jeres
selskab, kære bestyrelse. Tak for de sidste 11 år!
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Ad 3)
Regnskabet blev godkendt uden indsigelser. Se regnskabet herunder:

Søren Kierkegaard Selskabet
Ad 4)
Ved Generalforsamling 17. marts 2011 er valglisten som følger:
1. Birgitte Kvist Poulsen
2.
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
Sidste år var nummer 7 og 8 på valg. I år er derfor nr. 9 og 10 på valg. Pia har meddelt, at hun desværre
afgår som formand og udtræder af bestyrelsen.
Pia afgår som formand gennem et årti, resten af bestyrelsen bliver siddende. Desuden opstillede 2 Ph.d.
stipendiater fra Søren Kierkegaard Forsknignscenteret, henholdsvis Trine Amalie Fog Christiansen og
Stine Zink Kaasgaard. De blev begge valgt.
Ad 5)
Revisor Kirsten Kramhøft blev genvalgt som revisor. Ligeledes blev Michael Bramming genvalgt som
revisor suppl.
Ad 6)
• Forslag om hævelse af kontingent og gæstebilletter til henholdsvis 200.- og 50.- blev
enstemmigt vedtaget. Stigningen begrundes i at beløbene ikke er blevet reguleret i omtrent 8 år
og at selskabets økonomi ikke er strålende.
• Den nye hjemmeside blev præsenteret af sekretæren, som også har lavet den. Den ligger på
domænet: www.kierkegaardselskabet.dk
Ad 7)
Pia Søltoft præsenterer foredraget i marts som det sidste, da hun er kontaktleddet til foredragsholder og
dertil kan tage afsked med medlemmerne på denne vis.
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.30

