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1. Redaktionelt
Det er ikke fordi redaktøren ligefrem har tænkt sig at gøre nyhedsbrevet til en månedlig foreteelse, men da
der er forskelligt at meddele, så... Planen med nyhedsbrevet er simpelthen at udsende det, når der er noget
nyt at fortælle. Sammen med dette nummer var det også hensigten at medsende vore foreningsmedlemmer
Gerd Halskov og Inga Axelsens oversættelse af Bourdieus artikel "Hvad skaber en social klasse?", som
oprindeligt blev publiceret i Berkeley Journal of Sociology (1987), men da den er forsvundet fra redaktørens
computer, må det vente til næste gang.
Redaktøren, der jo også er kasserer, bemærker, at der er flere gamle medlemmer, som endnu ikke har betalt
kontingent for i år: husk nu at gøre det! Snarest!.

2. Bourdieu er død
Som det nok er de fleste af Hexis' medlemmer bekendt, døde Bourdieu onsdag d. 23. januar omtrent kl. 23
på Saint-Antoine-hospitalet i Paris. Han blev 71 år. Det har naturligvis givet anledning til en mængde
nekrologer, f.eks. en glimrende kronik af Annick Prieur i Information i forrige uge; der var også en totimers
mindeudsendelse på Danmarks Radios P1 d. 1.februar, hvor bl.a. Staf Callewaert medvirkede, og hvor man
kunne genhøre Birgitte Rahbeks tidligere udsendte interview med Bourdieu fra 1998. Internationale
nekrologer kan findes gennem den store, østrigske hjemmeside med Bourdieu-bibliografi:
http://www.iwp.uni-inz.ac.at/lxe/sektktf/bb/hyperbourdieuAppendix.html#BMAnhang.
Og ellers ved man jo ikke helt, hvad man skal sige.

3. Generalforsamling og regnskab
Generalforsamlingen afholdes 27. februar 2002 kl. 17.00-18.00 i Nørre Allé medborgerhus (Nørre Allé 7,
2200 Kbn. N), lokale 305, i forlængelse af det tidligere annoncerede faglige arrangement (se www.hexis.dk).
Mød op og giv dit besyv med om, hvordan foreningen kan blive bedre, og hvordan du kan bidrage til det!
Dagsordenen for generalforsamling har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Valg til bestyrelsen (den eksisterende bestyrelse stiller op, men andre kandidater kan naturligvis
melde sig før eller under generalforsamlingen)
5. Eventuelt
Hvad angår Hexis' REGNSKAB FOR 2001, har kasseren i nogen grad røde ører: det stemmer ikke, men
differencen er da i det mindste positiv. Tallene ser således ud:

Beholdning 31.12.2000:
Beholdning 31.12.2001:
Indtægter

494,25
1375,30

Via giroindbetaling
Modtaget kontant
Indtægter i alt
Udgifter
Arrangement 29.3.01
Flybillet (PHJ)
Taxa (PHJ)
Taxa (NA)
Honorarvin
Frimærker o.l.
Servicegebyrer for konto
Arrangement 5.10.01
Øl & vand
Bånd
Webhotel til hjemmeside
Udgifter i alt:

2720,1500,4220,1865,181,229,272,95,95,64,186,171,95
120,405,3683,95

Afstemning af regnskab beregnes som: slutbeholdning + udgifter minus begyndelsebeholdning minus
indtægter, idet dette regnestykke for et korrekt regnskab skal give nul, altså: 1375,30 + 3683,95 - 494,25 4220 = + 345 eller sagt på en anden måde: der må være en fejl i indtægterne og/eller udgifterne.
Sandsynligvis skyldes fejlen nogle komplicerede kontanttransaktioner i forbindelse med udlæg for
arrangementet d. 29.3.2001, selv om mine regnestykker viser, at jeg har fået alle mine penge. Mystisk. Hvad
angår BUDGET for 2002 afhænger det dels af medlemesskarens størrelse og indbetalinger, dels af de endnu
vanskeligt forudsigelige udgifter til senere arrangementer; derfor er det svært at gisne om.

4. Kursusvirksomhed
Som antydet i sidste nyhedsbrev viderefører Hexislæsegruppedelen af Staf Callewaerts ph.d.-seminar på
KUA, som interesserede medlemmer iøvrigt også er velkommen til at følge. Kim Esmark & Carsten Sestoft er
undervisere eller faglige ledere eller hvad vi nu skal kalde det i foråret, og Gerd Halskov har været så god at
fortsætte sin sekretærvirksomhed (gerd_halskov@hotmail.com). Lokalet er endnu uafklaret, men tidspunktet
er 15.00-17.00 og programmet er følgende, idet den gennemgående tekst er Bourdieus "Distinction: A Social
Critique of the Judgement of Taste" (Engelsk oversættelse: Richard Nice).
Torsdag den 14.2: Kapitel 2: The Social Space and Its Transformations
Torsdag den 14.3: Kapitel 3: The Habitus and the Space of Life-Styles
Torsdag den 25.4: Kapitel 4: The Dynamics of the Fields
Torsdag den 23.5: Kapitel 5: The Sense of Distinction
Torsdag den 6.6: Efter nærmere aftale (første seminardag)

