Referat af AFS Munins generalforsamling og årsmøde fredag den 7. oktober 2011 kl. 16.30–20
AFS Munins formand Fleming Friis Larsen bød velkommen til de 24 medlemmer, der deltog i generalforsamling og efterfølgende årsmøde på Imperial Hotel i København.
1. Valg af dirigent. Helle Skjerbæk.
2. Fleming aflagde bestyrelsens beretning - den 9.i AFS Munins historie. Beretningen blev enstemmigt
godkendt.
Det var en kort og faktuel beretning, idet bestyrelsen havde ønsket en bred drøftelse af foreningens
fremtid med de tilstedeværende medlemmer, pkt. 3 på dagsordenen: " Forelæggelse af principper for det
fremtidige arbejde" blev henlagt til det sidste punkt på dagsordenen for at give plads til debatten. Dog et
lille udpluk af hovedpunkterne i beretningen, suppleret med opdatering og ønsker fra arkivgruppen.
Medlemstal: Bestyrelsens målsætning i 2010 var at nå op på et medlemstal omkring 200. Desværre er
udviklingen gået den modsatte vej fra 167 medlemmer i 2010 til 138 betalende medlemmer i 2011. Der
har været arbejdet videre med alumni begrebet og med nye tiltag fx i form af dobbeltmedlemskab, en idé
som skal drøftes nærmere med AFSI.
Medlemstallet nærmer sig et kritisk punkt, hvorfor formanden stillede spørgsmålet til forsamlingen: har,
Munin fortsat en eksistensberettigelse?
Stipendier: AFS Munin har igen i år uddelt to rejsestipendier på i alt 30.000 kr til stipendiater til hhv.
New Zealand og USA. Stipendiaterne beretter i rejsebreve om deres oplevelser. Rejsebrevene gengives
i AFS Munins nyhedsbreve. Alt i alt har 16 unge modtaget AFS Munins rejselegater i årenes løb. Munins
rejselegater matcher de legater, AFSI uddeler.
Arrangementer: 46 Munin medlemmer deltog i et vellykket forårsarrangement på den amerikanske
ambassade med oplæg af Richard Bell, counselor og politisk rådgiver og efterfølgende middag. Mere
herom er publiceret i AFS Munins nyhedsbrev og Udblik.
Arkivgruppen: Inge Birkholm, Aase Klausen og Helle Skjerbæk, er primusmotorer i gruppen.
Alle tre var hovedredaktører af AFS' festskrift, udgivet ved AFS Danmarks 50 års jubilæum i 2007 Et flot
og meget læst festskrift, som nu ligger på hjemmesiden og kan printes ud derfra.
Arkivgruppen er gået særdeles aktivt ind i arbejdet med at sortere og katalogisere indholdet af de mange protokoller og mapper på de foreløbig 8 møder i AFS huset, hvor gruppen har fået plads og lys til at
kunne udføre arbejdet.
Niels Brun Hansen er bestyrelsens kontaktperson til arkivgruppen og har samtidig givet tilsagn om at
deltage i gruppens arbejde. Niels har som de tre haft mange funktioner i AFS og dermed også et stort
kendskab til AFS' historie.
Arkivgruppen efterlyste bl.a. eksemplarer af lokale blade. Marilyn Marker kunne allerede på generalforsamlingen give tilsagn om eksemplarer af lokalbladet, Omicron. Vedrørende gæstelærerprogrammet
har Marie Thøstesen, særdeles aktiv i gæstelærerprogrammet, lovet at gennemgå materialerne fra dette program. Inge efterlyste hjælp til identificering af de mange fotos, der ligger i arkiverne. Aase pointerede, at AFS har gemt en VHS projektor, så de video bånd, der ligger kan gennemspilles mhb på en
vurdering af, om de skal digitaliseres eller makuleres.
Fremover vil Arkivgruppen holde Munins medlemmer orienterede om udviklingen i arbejdet til Munins
medlemmer via Munins nyhedsbreve, herunder også ønsker om assistance af den ene eller den anden
art..
111012 kma referat AFS Munin Generalforsamling 2011

Side 1

Munin: 10 års jubilæum 2012
Bestyrelsen har allerede nogle ideer til aktiviteter i forbindelse med jubilæet; men appellerer ligeledes til
medlemmerne om ideer. Datoen for jubilæet er fastsat til lørdag den 6. oktober 2012.

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde, herunder oplæg til drøftelse af Munins fremtid.
Se særskilt fil.
4. Revideret regnskab fremlagt og godkendt.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 300
for enkeltmedlemmer, 500 for familiemedlemskab, 2000 kr for erhvervsmedlemskab. Forslaget vedtaget.
Dog kan en mindre stigning nok forventes til næste års generalforsamling.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Klaus Faartoft og Peder Sustman Larsen begge genvalgt.
Helga Dalgaard (suppleant) og Birte Holm Sørensen (suppleant) begge genvalgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jesper Klinting som revisor og Niels Brun Hansen som revisorsuppleant genvalgt.
8. Fleming svarede på spørgsmålet om der findes tilsvarende AFS alumni foreninger, at der er AFS seniornetværk i hhv. Italien og Frankrig, men med en noget løsere konstruktion end Munin.
Fleming rettede en stor tak til Birte Holm Sørensen for ledelse af debatten pkt. 3 om AFS Munins fremtid og
Helle Skjerbæk som dirigent for generalforsamlingen.

Kirsten M. Anttila Ref.
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