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Efter en let frokost for deltagerne bød Fleming Friis Larsen forsamlingen velkommen. Fleming foreslog, at 

man tog de resterende fremlagte kasketter med ’ free of charge’, da Munin logoet er erstattet af det nye 

navn AFS Alumni DK. Deltagerne blev ligeledes opfordret til at tage nogle af de sæt Alumni go-cards, hvor 

flere med tilknytning til AFS giver udtryk for deres udbytte af at være eller have været deltager i AFS 

arbejdet. De er blevet uddelt ved forskellige anledninger som lokalforeningsjubilæer, møder med fx AFS 

Interkultur etc. 

Efter en kort – og spændende – præsentationsrunde fra de godt 20 medlemmer, der deltog, gik man over 

til selve generalforsamlingen.  

 

Dagsorden for generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

Som dirigent havde bestyrelsen foreslået Helle Skjerbæk, der blev valgt enstemmigt. 

Helle fremhævede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket mere end 4 uger før afholdelsen jvf. 

vedtægternes §5 stk. 4. Information om datoen for generalforsamlingen var derimod ikke tilgået 

medlemmerne 10 uger forud for generalforsamlingens afholdelse jvf. vedtægterne §5 stk. 4.   

 

De tilstedeværende godkendte efter forslag fra dirigenten, at generalforsamlingen alligevel blev afholdt, 

idet ingen gjorde indsigelse, men at det af hensyn til de medlemmer, som ikke var til stede, var nødvendigt 

at gøre opmærksom på manglen i mødereferatet, og således give disse medlemmer mulighed for at gøre 

indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen af referatet.  

 

Ved indkaldelsen var desuden medtaget et punkt: vedtægtsændringer. En post på dagsordenen, som ved 

en fejltagelse var kommet med fra generalforsamlingen 2013.   

 

Med hensyn til dato for generalforsamlingen i 2015, blev det pålagt bestyrelsen hurtigst muligt at melde 

datoen for generalforsamlingen i 2015 - om muligt allerede sammen med udsendelse af referatet.  

Enighed om at gå tilbage til et sent eftermiddag/aftenmøde – helst på en hverdag. Mulige datoer blev 

fremlagt: torsdag den 1.10 – fredag den 2.10 eller torsdag den 8. 10 2015 (Kulturnat i København fredag 

den 9. oktober).  

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde.  

 

De to punkter blev behandlet under ét. 

Bestyrelsens beretning. 

Fleming Friis Larsen fremlagde bestyrelsens beretning for årets arbejde, herunder også forarbejdet til AFS 

100 års jubilæum i november 2014, hvor vi fra AFS Alumni DK har fået etableret et fint samarbejde med 

vore franske kolleger i Cercle des Amis AFS, med hvem vi planlægger at afholde en workshop på 

Returneedagen den 7. november. Vi har udarbejdet et fuldt færdigt to timers program og har positive 

tilkendegivelser om deltagelse i jubilæet fra AFS Alumni også i New Zealand og USA. 

Kommunikation. Udblik er ophørt. AFS Interkultur udsender nyhedsbreve ca. én gang i kvartalet som afløser 

for medlemsbladet Udblik. Mulighed for at indsætte informationer om AFS Alumni. 

 

Desværre er medlemstallet for nedadgående. Skyldes flere årsager.  
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Gorm Friling efterlyste flere ’gå hjem’/fyraftensmøder og har nogle ideer til personer og temaer, som 

bestyrelsen meget gerne vil modtage – også fra andre medlemmer. Sådanne møder er allerede på 

bestyrelsens liste over aktiviteter.  

Niels Mikkelsen fortalte kort om Asyl Fokus arrangementet, som nu er fastlagt til den 31. januar 2015. Niels 

foreslog, at man støttede op om arrangementet, hvor temaet specielt er aktuelt nu i et valgår?! Der ligger 

allerede en invitation til arrangementet på AFS Alumnis Facebook sider. Asyl gruppen planlægger at 

etablere en hjemmeside specielt til formålet. 

Arkivet er ikke glemt, og der arbejdes på en løsning sammen med AFS Interkultur for at få det på skinner 

igen. 

Både AFS Interkultur og AFS Alumni stiller stipendier til rådighed, men ingen får stipendier fra begge 

foreninger. 10.000 kr. tilskuddet fra det offentlige faldt væk i 2014. En ansøger havde forventet at få dette, 

hvorfor økonomien til et udvekslingsophold ikke hang sammen. Vi fik nys om det efter ansøgningsfristens 

udløb, men nåede at give tilsagn om støtte, så ansøgeren kom af sted. Det er det eneste stipendium, vi har 

givet tilsagn om i år. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 

Peder Sustmann Larsen fremlagde det reviderede og af revisor godkendte regnskab. Der havde indsneget 

sig en fejl, idet revisorpåtegningen stadig indeholdt navnet Munin. Forsamlingen godkendte, at PSL 

håndrettede navnet til AFS Alumni DK og meddelte dette til revisor. Beholdning pt er på godt 47.000 kr. 

Regnskab for Jubilæumsfonden skal ikke godkendes, men blev alligevel fremlagt. Beholdningen er på knap 

12.000 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår samt kontingent for medlemmer af AFS 

Interkultur.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent med nedenstående satser: 

350 kr.  

600 kr. for familiemedlemskab for flere medlemmer af samme husstand 

2.000 kr. for erhvervsmedlemskab 

50 kr. for medlemmer af AFS Interkultur 

Forslaget blev godkendt. 

 

Der blev opfordret til, at man, selv om man også er medlem af AFS Interkultur, betaler det fulde kontingent. 

Det lave kontingent var oprindelig tiltænkt yngre AFS medlemmer, hvis økonomi ikke kan bære de store 

udgifter. 

 

6. Indkomne forslag. 

Ingen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

§ 6. Bestyrelsen  
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Stk. 2: Valget af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 3 

medlemmer afgår i ulige år og 2 medlemmer i lige år.   

 

Fleming Friis Larsen var på valg – ønskede ikke genvalg  

Kirsten M. Anttila var på valg – villig til genvalg 

Helga Dahlgaard – ønskede at udtræde af bestyrelsen 

 

Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Kirsten M. Anttila ’56 – 2 år 

Birte Holm Sørensen ’64 – 2 år 

Birgitta Anttila (My) ’93 – 1 år 

Birte Holm Sørensen var på arbejde i udlandet og havde fremsendt en beskrivelse af sit arbejde i og visioner 

for AFS Alumni DK. My og Kirsten fortalte om deres arbejde i foreningen og deres visioner for det 

fremtidige arbejde. 

Alle blev valgt enstemmigt. 

 

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: 

Peder Sustmann Larsen ’66 

Klaus Faartoft AFS’er 

 

Stk. 3: Derudover vælges 2 suppleanter. Suppleantperioden er 1 år.  

Bestyrelsen foreslog valg af suppleanter: 

1. Marianne Carstensen ’73 

2. Niels Mikkelsen ’67 

Niels fortalte lidt om sin AFS baggrund og sine visioner for arbejdet i foreningen. Marianne, der pt arbejder i 

Frankrig, havde fremsendt en præsentation af sig selv på skrift. 

Begge blev valgt med akklamation. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jesper Klinting ’73 som revisor. 

Carsten Buhl’84, der deltog i generalforsamlingen, tilbød at være revisorsuppleant. 

Begge blev valgt med akklamation. 

 

9. Eventuelt. 

Fleming takkede Helga for hendes arbejde i bestyrelsen, herunder specielt arbejdet med de stipendiater, 

der havde modtaget AFS Alumnis stipendier. Som noget helt specielt havde Helga tilført bestyrelsen ny 

energi under møderne ved at servere hjemmelavet lækker mad til samtlige møder! 

 

Kirsten takkede Fleming for 12 år som formand for AFS Munin og nu AFS Alumni DK med de op-og nedture, 

der måtte være i et sådant arbejde. Foreningen håber på et fortsat samarbejde og at den også fremover 

kan trække på Flemings viden, erfaring og store netværk. Fleming deltager sammen med fire 

bestyrelsesmedlemmer og yderligere 10 medlemmer i AFS’ 100 års jubilæum i Paris.  
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Mødet blev hævet kl. 14.50 Dirigenten takkede for god ro og orden, og Fleming takkede dirigenten. 

 

Derefter var der en kort pause inden årsmødet. Referat herfra vil foreligge særskilt. 

 

KMA 

Nivå den 31. oktober 2014 

 

Bilag: Bestyrelsens årsberetning 2013-14 

 


