
Referat fra AFS Alumni DKs generalforsamling 2018 

 

 
Afholdt d. 11. oktober 2018 i AFS-huset på Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg 
Generalforsamlingen blev optaget via IPad, og referat er efterfølgende nedskrevet af Janni Frandsen. 

Tilstede: Helle Skjerbæk, Janni Frandsen, Carsten Buhl, Flemming Friis Larsen, Gorm Friling, Lili Ochsner, 

Marie Louise Jacobs, Ebbe Vestergaard, Jytte Svendsen, Klaus Faartoft. 

 

Punkter på dagsordenen Referat 

1. Valg af dirigent Helle Skjerbæk vælges som dirigent og konstaterer, at 
generalforsamlingen er varslet og lovligt indkaldt i 
henhold til foreningens vedtægter. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. (Beretningen 
er vedlagt) 

Den skriftlige beretning var udsendt med indkaldelsen. 
Den skriftlig beretning blev suppleret med en mundtlig 
beretning.  
 
Beretningen afspejler årets aktivitetsniveau. Den er 
dækkende for de aktiviteter som er foregået i året som 
er gået, og afspejler ligeledes ressourcerne i 
bestyrelsen. 
 
Der blev stillet et spørgsmål vedr. montren i 
mødelokalet af Helle Skjerbæk: Hvor er de udstillede 
effekter fra jubilæumsåret efterfølgende blevet af? 
Formanden svarede at alle effekterne er returneret til 
arkivet i henhold til registranten.  
 
Herefter blev der stillet et supplerende spørgsmål: Hvad 
vil der ske med arkivet? Formanden svarede at der er et 
arkivudvalg bestående af Bjarke Rix Rasmussen og Janni 
Frandsen. Det har været et enkelt møde i året, da Bjarke 
har haft barsel. Tanken er at der hvert kvartal vil blive 
udstillet nye genstande og historier. 
 
Carsten Buhl spurgte til om det digitale aspekt var 
medtænkt, således at man også formidlede 
arkivhistorierne den vej. Ellers opfordrede han 
bestyrelsen til at gøre dette. 
 
Beretningen blev efterfølgende godkendt af 
Generalforsamlingen. 
 

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde 
 

Principperne blev fremlagt, men i og med det er en ny 
bestyrelse, skal denne først diskutere indholdet af disse 
principper. 

• Udvalg i foreningen 
• Visioner for foreningen 
• Årgangsjubilæum 
• Aftenmøder, også i det jyske 
• Uddeling af stipendier 

 
Flemming Friis Larsen konstaterer at det er glimrende 
med principper for det fremtidige arbejde, og spørger 
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dernæst om man bruger årgangsjubilæet som 
rekrutteringsforum til nye medlemmer. Flemming Friis 
Larsen spørger yderligere om man benytter 
årgangsjubilæet til at præsentere AFS Interkultur i den 
nuværende form? Hvis ikke, kunne det være værd at 
overveje. 
Formanden takker for input, som vil blive taget med til 
planlægningsgruppen. 
 
Carsten Buhl beder bestyrelsen overveje om der vil 
være mulighed for uddeling af to priser for påskønnelse, 
således at frivillige som arbejder med de nye (ikke 
helårsprogrammer) AFS programmer ligeledes kunne 
tildeles et legat/pris. Evt. via en forhøjelse af 
kontingentet. Formanden takker for input som tages 
med til bestyrelsesmøderne i løbet af året. 
 
Gorm Friling beder om specifikation om hvilke årgange, 
som er indbudt til jubilæet. Dette oplyses, og dertil 
oplyses at andre årgange naturligvis også er velkomne. 
 
Klaus Faartoft støtter ideen om en oversigt over udvalg i 
AFS Alumni, og de arbejdsopgaver som udføres i disse. 
Dermed har folk nemmere ved at vælge til, hvis man 
ønsker at hjælpe til. 
 

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 
(Årsregnskabet er vedlagt) 
 

Formanden fremlagde revideret regnskab i kassererens 
lovlige fravær. 
Carsten Buhl spørger til, hvor de uddelte stipendier 
fremgår af regnskabet?  
 
Formanden oplyser at der er tildelt 2 stipendier á 15.000 
kr. Dette fremgår ligeledes af den skriftlige beretning. 
Foreningen har haft tekniske udfordringer med at få 
adgang til foreningens bankoplysninger. AFS Interkultur 
har ikke opkrævet pengene endnu. 
 
Regnskabet for AFS Alumni DK godkendes med følgende 
bemærkning: 

Generalforsamlingen noterer sig, at denne forskydelse i 

udbetalingen bør fremgå af det næstkommende 

regnskab. Generalforsamlingen noterer sig samtidig, at 

oplysningerne fremgår af den skriftlige beretning.  

 

Regnskabet for Jubilæumsfonden skal ikke godkendes, 

men fremlægges til orientering. 

Dog har Generalforsamlingen følgende bemærkning: 

Hvad dækker udgiften på 1760 kr. som fremgår i 

regnskabet over?  

 

Formanden vil undersøge det nærmere, og give 

foreningen en afklaring efterfølgende.  

 

Flemming Friis Larsen henstiller til Bestyrelsen at 

vurdere, om beløbet på de 1000 kr. skal hæves til fx 
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1250 kr. eller 1500 kr. Beløbet på de 1000 kr. blev 

fastsat i 2007, og pristallet har udviklet sig siden. 

Formanden takker for input, og vil tage det med til 

bestyrelsen. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende 

kalenderår samt kontingent for medlemmer af AFS 

Interkultur. Bestyrelsen foreslår, at kontingent er 

uændret: 

• 350 kr. enkelt/ 600 kr. familie / 2.000 kr. firma.  

• Medlemmer af AFS Interkultur betaler hhv. 

enkelt 150 kr. og 300 kr. pr år 

 

Kontingentsatserne godkendes. 

 

Marie Louise Jacobs spørger om incitamentet for 

rabatten til AFS Interkultur medlemmer stadigvæk er 

tilstede, da det for nogen måske ikke understøtter 

lysten til at flytte til AFS Alumni. De kommende 

medlemmer af AFS Alumni kan formentligt godt betale 

mere i kontingent. Formanden takker for input, og vil 

tage det med til bestyrelsen. 

 

Dertil nævner formanden at det ligeledes er muligt at 

indsende et forslag til nye kontingentsatser næste år.  

 

Formanden oplyser at man fremover, kan betale 

kontingent med mobile pay. 

 

6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bestyrelsen indstiller som medlemmer for en 2-årig 

periode:  

• Kirsten M. Anttila (modtager genvalg)  

• Lili Ochsner (nyvalg)  

 

Suppleanter for en 1-årig periode  

• Anna Malena Gilstón (modtager genvalg)  

• Birte Holm Sørensen (tidl. bestyrelsesmedlem) 

modtager genvalg  

 

Præsentation af kandidaterne er vedlagt. 

 

Lili Ochsner præsenterer sig selv. 

 

Der er 2 kandidater opstillet:  

• Kirsten M. Anttila  

• Lili Ochsner.  

Begge vælges. 

 

Der er 2 suppleanter opstillet:  

• Anna Malena Gilstón 

• Birte Holm Sørensen.  

Begge vælges. 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Klinting som 

revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant. 

 

Jesper Klinting og Carsten Buhl genvælges som hhv. 

revisor og revisor suppleant. 

 

9. Eventuelt 

 

Klaus Faartoft oplæser en hilsen fra Steen Rabing, som 

pt. er på rejse i USA, hvor han ønsker foreningen en god 

generalforsamling. 

 

Carsten Buhl fortæller om sin værtssøster fra Venezuela, 

som flygter fra styret dernede. 

Dato: ___________ 

Underskrift Dirigent: 

 

 

Dato: ___________ 

Underskrift Formand: 

 

 


