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t
Fællesspisning
inden 
generalforsamlingen

Tirsdag 25. februar 
kl. 18.00-19.00
 
Husets Café, 
Hasserisgade 10, Aalborg
 
Pris: 95 kroner
(betales ved fremmøde)

Tilmelding senest 
20. februar til:
aalborg@hs.dk
eller telefon 6030 7148 
(Tage)

Hvad har HS Aalborg arbejdet med i det 
seneste år - og hvad er planerne for det 
kommende?

Generalforsamlingen i HS Aalborg 
25. februar er både en afslutning og en 
begyn delse, og du kan være med til at 
lægge linjerne for lokalforeningen frem-
over.

Ud over beretning og debat om det 
seneste år, skal generalforsamlingen  
tage stilling til forslag om ændringer i 
vedtægterne (udsendt sammen med 

dette nyhedsbrev), og der skal vælges 
bestyrelse. Måske har du lyst til at stille op 
til valg af bestyrelse?

Se dagsorden næste side

HS Aalborg holder 
generalforsamling 25. februar

Vær med til at lægge linjerne:

Kom med til
generalforsamling

NYT

Lone Ree Milkær, forperson i Humanistisk 
Samfund, fortæller på generalforsamlin-
gen om, hvad foreningen arbejder rmed 
lige nu.



Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben 
for alle – og tilmel ding er 
ikke nødvendig.

Tirsdag 11. februar:
Hvad er ansvar?
Tirsdag 10. marts 
Hvad er demokrati og 
retssikkerhed?
Tirsdag 14. april:
Hvad er fri vilje?
Tirsdag 12. maj:
Hvad er tid?

Tirsdag 8. september
Tirsdag 13. oktober
Tirsdag 10. november
Tirsdag 8. december
(efterårets emner 
kommer senere)

Sted: Huset, Hasseris-
gade, Aalborg, kl. 19-21 
(Lilla og blåt lokale) 

Åbne 
bestyrelsesmøder
Bestyrelsens møder i 
Humanistisk Samfund 
Aalborg er åbne for 
foreningens medlem-
mer.

Tirsdag 28. januar
Tirsdag 25. februar 

(generalforsamling) 
Tirsdag 31. marts
Tirsdag 28. april
Tirsdag 26. maj
Tirsdag 16. juni
Tirsdag 25. august
Tirsdag 29. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november

Alle møder holdes i 
Huset, Hasserisgade 10 
i Aalborg fra kl. 19.00
(blåt lokale).

Foredrag
Etiske dilemmaer ved 
kunstig intelligens
22. april kl 17-19

Det genmodificerede 
menneske 
29. april kl 17-19

(Begge foredrag er i 
samarbejde med
Folkeuniversitetet).

Bestyrelsen i HS Aalborg
Jørn Rosborg (formand) 
jr@hs.dk, 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand) 
kla@hs.dk, 2479 4696

Birgitte Rasmussen (kasserer)
br@hs.dk, 3095 5664

Steen Timmermann (sekretær)
sti@hs.dk, 2395 7723 

Tage Pedersen 
tp@hs.dk, 6030 7148 

Bente Andersen 
ba@hs.dk, 98 12 73 75

Michelle Lind Kaptain
mk@hs.dk, 6053 1187

Suppleant:
John Skinnebach-Larsen
jsl@hs.dk

Skriv til sti@hs.dk, hvis du ønsker 
løbende at modtage bestyrelsens 
referater.

www.hs.dk/aalborg
aalborg@hs.dk

Facebook: 
Humanistisk Samfund Aalborg

Så går det løs med humanistisk konfirmation

Generalforsamling
i HS Aalborg
Tirsdag 25. februar 2020
klokken 19.00
HUSET (lilla lokale), 
Hasserisgade 10, Aalborg 

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
 om foreningens virksomhed 
 i det forløbne år
 til godkendelse
3.  Regnskab
 Fremlæggelse af regnskab 
 til godkendelse
4.  Indkomne forslag
 Debat og afstemning
 a)  Forslag til vedtægtsændringer
5.  Valg
 a)  Bestyrelse
 b)  Suppleanter
 c)  Revisor og revisorsuppleant
6.  Eventuelt

Generalforsamlingen blev indkaldt 
ved mail og brev 21. januar. 
Frist for forslag udløb 5. februar.

Sidste weekend i februar går det for alvor 
løs med de første humanistiske konfirma-
tioner i Nordjylland.

Her samles konfirmanderne til den 
første kursusweekend på lejrskolen Lien 
i Blokhus. De unge skal her høre om 
- og diskutere - emner som livssyn og 
huma nisme, kritisk tænkning, identitet, 
tolerance og fællesskab, seksualitet og 
rusmidler. Endvidere skal de unge begyn-

de at arbejde med konfirmand -indslagene 
ved de to ceremonier i henholdsvis Aal-
borg og Hjørring. Og selvfølgelig bliver 
der også tid til, at de unge bare kan hygge 
sig sammen.

I alt 34 unge er tilmeldt de to nordjyske 
konfirmationshold og mødes igen sidste 
weekend i marts.

Konfirmationsceremonierne finder sted 
2. maj i Aalborg og 23. maj i Hjørring. 


