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Overblik 

Dette er AFS Alumni DKs skriftlige beretning til Generalforsamlingen den 1. oktober 2020.  
Den vil blive suppleret med den mundtlige på selve Generalforsamlingen.  
 
Beretningen indeholder følgende:  

• Bestyrelsens aktiviteter, herunder møder med AFS Interkultur 

• Årets resultater, jvf. formålsparagraffen*) 

• Årets aktiviteter 

• Kommunikation til medlemmer og andre 

• Medlemstal og økonomi 

• Foreningens sociale kapital 

• Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningssår 
 

 

Bestyrelsens aktiviteter, herunder møder med AFS Interkultur 
Bestyrelsen har holdt 3 møder i foreningsåret og måttet aflyse andre 3 planlagte møder på grund af 
Corona. Der er blevet arbejdet i følgende udvalg: aftenmøde-, stipendie- samt årgangsjubilæumsudvalget. 
Webmaster arbejder alene og har stadig ikke noget udvalg. Det samme gælder kassereren. 
 
 

Årets resultater i forhold til formålsparagraf 
Stipendier 
I år har vi givet stipendier til Cathrine Gaugin, som skal til Brasilien i et år. Vi glæder os til at høre fra 
Cathrine. Chebella Thalund, som vi tildelte et stipendium sidste år, kom hjem fra Costa Rica i utide på grund 
af Corona. Du kan læse hendes beretning på hjemmesiden. Aleksandr Fjorbak-Dupont, som skulle af sted i 
januar 2020, har fået sin afrejse udsat et par gange. Han forventes nu at afrejse i november 20.  
 
Vi manglede nogle rejsebreve fra tidligere deltagere. Dem har vi indhentet, og de kan 
læses på hjemmesiden http://www.afsalumni.dk/foreningen/rejsebreve-fra-
stipendiemodtagere/ 
 
Modtager af AFS Alumnis Jubilæumslegat i 2019 
Thorleif Ravnbak er en af de bærende kræfter i Roskilde lokalforening, og har været med 
til at sikre at lokalforeningen i dag er stabil med god aktivitet på både værte- og 
sendesiden. Thorleif har bidraget med et nyt pust til lokalforeningen og har lagt en 
kæmpe indsats som både sende- og være koordinator samt kontaktperson. 
 
I marts 2019 blev Slagelse lokalforening stiftet af to lokale ildsjæle, Christina 
Baltzer og Mette Schmidt Holck. Lokalforeningen arbejder på at få skabt 
interesse og viden om mulighederne i et område, hvor AFS ikke har været 
aktive i mange år. Slagelse lokalforening har på kort tid formået at rekruttere 
9 værtsfamilier til sommer-ankomsten i 2019. 
 
Samarbejde med og støtte til AFS Interkultur 
Marie Louise Jacobs er fortsat AFS Interkulturs repræsentant i AFS Alumnis 
bestyrelse, hvor vi bliver opdateret på AFS Interkulturs arbejde. Som tidligere år har et par bestyrelses-

Thorleif Ravnbak 

Christina Baltzer og Mette Schmidt 
Holck, Slagelse lokalforening 
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medlemmer holdt et par møder med generalsekretær Ulrik Wehner, AFS Interkultur omkring emner af 
praktisk karakter i forbindelse med samarbejdet.  
 
Vi har haft samarbejde med AFS Interkultur om Årgangsjubilæet 2019. Vi stod for det praktiske, mens AFS 
Interkultur sørger for også at rundkaste invitationer i sit netværk, samt forestår trykning af diverse 
publikationer i forbindelse med årgangsjubilæet. Kanalrundfarten ’Stå til søs’ i maj 2019 blev ikke gentaget i 
år, men en gentagelse i foråret 2021 er på ønskesedlen. 
 
AFS Interkulturs Generalforsamling april 2020 
Denne generalforsamling er blevet udskudt et par gange. Først til at være virtuel, men i skrivende stund til 
at blive afholdt fyldt på det sædvanlige sted i Strib i august 20 – altså omkring et halvt år senere end 
normalt. 

 
 

Årets aktiviteter 
Årgangsjubilæet 2019 
Det var igen et vellykket brunch-arrangement - afholdt på Restaurant 
Kastrup Strandpark den 26. oktober. Lokale, mad og betjening var i top. 
En sprudlende forsamling, med fine og tankevækkende festtalere. Omtale 
og billeder kan findes på http://www.afsalumni.dk/aargangsjubilaeum-
2019/ 
 
Årsmødet 2019 
På Årsmødet præsenterede vi ikke blot modtagerne af Jubilæumslegatet, 
men havde også Carsten Buhl som hovedtaler. Han fortalte indlevende og 
vidende om, hvor elendigt det står til i Venezuela, hvor han var 
udvekslingsstudent i 1983-84. Inflationen er forrygende, hvilket fremgår 
af hosstående foto.  
 
Aftenmøder 
I begyndelsen af december tog en lille skare til Sorø Museum, hvor den 
formidable formidler Ea Stevns Matzon bragte deltagerne gennem 
Danmarks historie stort set lige siden vikingetiden! Vi hørte om de store 
klostre, som afløste hinanden og om, hvorfor de blev bygget netop i Sorø 
samt det andet store universitet i 1500-tallet: Sorø Akademi. Gennem Ea’s 
17 år på museet er det, som oprindelig var Chr. IV’s gamle kro i Sorø, blevet 
renoveret og er meget smukt.  
 
4 aftenmøder var derudover planlagt og datoer fastsat, men blev alle aflyst på 
grund af Corona. Det var et besøg hos Novo Nordisk med Niels Lund ’84 som 
vært. Da det i 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med 
Danmark, planlagde Sorø Museum en udstilling med fokus på danskhed, men 
Corona forsamlingsforbuddet slog den udstilling ned. Der er fokus på klimaet, 
hvorfor vi havde en aftale med Thøger Kirk ’98, DRs klimakorrespondent, om at 
holde et oplæg om sit arbejde. Det regner vi med at invitere til engang i 2021. 
Cirkusrevyen har 28 meldt sig til. Deres billetter er overført til sidste torsdag i 
august 2021. Et par aftenmøder mere var i støbeskeen, men forblev dér, da det 
hurtigt stod klart, hvor omfattende nedlukningen af Danmark ville blive. 

 
 

Årgang 1959 

Ea Stevns Matzon, ’73, Sorø 
Museum 

1 dollar i Bolivars. Inflationen var i 2018 
4.400%, så der skal mange sedler til. Man 

tæller ikke, men vejer😊 
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50 års jubilæumsskrift 
Som mange sikkert vil huske, udarbejdede et udvalg i foreningen op til AFS’ 50-års jubilæum i Danmark et 
jubilæumsskrift og fik det trykt. Det har vi været rigtig glade for at kunne udlevere til legat- og stipendie-
modtagere, jubilarer og ved andre lejligheder. Men det har også tæret på lagret. Bestyrelsen besluttede 
derfor i begyndelsen af 2020 at få lavet et fotografisk genoptryk på 1.000 eksemplarer. Det kostede 17.375 
kr. Men det fortsat at kunne udlevere jubilæumsskriftet retfærdiggør udgiften. Du kan læse skriftet digitalt 
her http://www.afsalumni.dk/wp-content/uploads/2013/03/Aarsbog_220207_2.pdf 
 
Det internationale 
AFS International besluttede tidligt at afslutte alle udvekslingsophold. Det kostede mange penge i 
flybilletter og vi blev opfordret til at sende et bidrag. Foreningen bidrog med $500. Derudover har vi ikke 
arbejdet med det internationale i foreningsåret.   
 
 

Kommunikation til medlemmer og andre  
Vi har ikke sendt ret mange Nyhedsbreve ud i foreningsåret, da foreningen jo stort et har ligget stille med 
hensyn til aktiviteter for medlemmerne. Hjemmesiden bliver løbende ajourført. 
 
 

Medlemstal og økonomi pr. 30. juni 2020 
Medlemstal pr. 30. juni 2020 

Kontingenttype Kontingent, kr. Kontingent, antal 
Enkelt 33.950 93 
Enkelt, AFSI 2.100 14 
Familie 4.800 8 
Familie, AFSI 1.500 5 
Total 42.350 120 
 
Der var 14 restanter, som ikke havde betalt i flere år, og derfor er blevet slettet.  På Facebook er der nu 254 

følgere. Flere af dem er medlem af foreningen – men langt fra så mange, som bestyrelsen kunne ønske sig. 

Økonomi 

• Det økonomiske resultat er -7.180 kr. Underskuddet skyldes primært, at vi i det forgangne år har 

betalt for genoptryk af 50 års jubilæumsskriftet, jf. ovenfor. 

• Vi er nu 120 medlemmer, der har betalt kontingent. Det er en lille tilbagegang, men det indbetalte 

kontingent ligger på samme, høje niveau som sidste år.  

• Muligheden for at betale sit kontingent med MobilePay har 63 benyttet sig af (sidste år: 45). 

• Sidst i april blev vi kontaktet af et firma, som gjorde opmærksom på, at vi muligvis havde krænket 
en ophavsret. Det drejede sig om et foto anvendt i forbindelse med Byvandringen på Vesterbro i 
2016. Det var korrekt og prisen for anvendelse af dette foto, som var kopieret fra Internet, var 
6.050 kr. Vi lagde os fladt ned og foreslog et lavere beløb. Det blev forhøjet lidt, så vi endte på at 
betale 2.750 kr. 

 
 

Foreningens sociale kapital 
Opbakningen til foreningen er stadig stor. På trods af at der ikke er afholdt nogen medlemsmøder 
overhovedet, har medlemmerne betalt kontingent. Det er bestyrelsen rigtig glade for. 
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Hvem har udgjort bestyrelsen i foreningsåret? 

• Klaus Faartoft, formand  (valgt for 2 år) 

• Steen Rabing, kasserer  (valgt for 2 år) 

• Kirsten M. Anttila  (på valg i 2020) 

• Lili Ochsner  (genopstiller ikke) 

• Mie Engel Jønsson   (valgt for 2 år) 

• Marie Louise Jacobs, AFS Interkultur 

• Birte Holm Sørensen, suppleant 
 
Hvem er i øjeblikket i vores udvalg?  
Bestyrelsen har nedsat disse udvalg: 

• Aftenmødeudvalget Kirsten M. Anttila, Lili Ochsner, Steen Rabing 

• Stipendieudvalget Lili Ochsner, Mie Engel Jønsson 

• Årgangsjubilæum Kirsten M. Anttila, Mie Engel Jønsson 

• Cirkusrevyen Birte Holm Sørensen 

• Facebook admin Mie Engel Jønsson, Klaus Faartoft 

• Hjemmeside Klaus Faartoft 
 

Arkivudvalget har vi besluttet ikke at bemande i foreningsåret. Har du materialer, som du vil overdrage til 
arkivet, så kontakt Klaus@Faartoft.dk. 
 
 

Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår 
Årgangsjubilæum 2020 
Jubilæet afholdes igen på Restaurant Kastrup Strandpark (31. oktober). Forberedelserne har været i fuld 
gang siden januar, hvor et udvalg med syv medlemmer ligesom de foregående år har brugt: telefon, Krak, 
Facebook, Google, LinkedIn, etc. for at kunne opspore, kommunikere med og invitere så mange af de 
mellem 300-400 AFS’ere, der repræsenterer de fire ældste jubilarårgange: 1950 – 60 –70- 80- 90 som 
muligt. Udvalget er ligeledes engageret i de mange andre gøremål, der hører med til at stå for et sådant 
arrangement op at stå. Invitationer rundsendes desuden også til jubilarer og andre interesserede via AFS 
Interkultur. 
Der skal arbejdes hårdt for at komme i kontakt med hele sin årgang. 
 
Aftenmøder 
Vi vil fortsætte med aftenmøder – i første omgang de møder, som vi måtte aflyse. Ideer til emner og 
oplægsholdere er altid velkomne. 
 
Aftenmøder i hovedlandet 
Vi har i flere år ønsket også at tilbyde arrangementer for medlemmer, der bor udenfor Sjælland. Men det er 
ikke lykkedes. Der har været flere tilløb gennem de senere år, men opgaven er for omfattende for én 
person at køre igennem, og for risikabel i forhold til kontinuitet. Det er nødvendigt, at en gruppe påtager sig 
opgaven, så der er underlag for at køre gruppen videre, når naturlig udskiftning finder sted. 
 
Flere hænder ønskes 
Takket være engagementet hos medlemmerne i diverse udvalg er det muligt at iværksætte de mange 
aktiviteter. Men vi kan fortsat bruge flere hænder, hvorfor vi på et senere tidspunkt vil rundsende lidt mere 
information om hvilke arbejdsopgaver, der ligger i de forskellige udvalg. 
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Om at drive en forening … 
Når man har udført foreningsarbejde i nogle år, går der nogle ting op for én. I hovedtræk drejer arbejdet sig 
om at sikre, at medlemmerne er tilfredse, at skift i bestyrelsen ikke får indflydelse på medlemskontakten, 
og at udvikle foreningen. 
 
Vi sørger for at ovennævnte aktivitetstyper holder medlemmerne til og gerne at nye kommer til, og har for 
1½ år siden anskaffet nogle få licenser til Dropbox og er i gang med at lægge dels referater af 
bestyrelsesmøder og regnskaber i Dropbox. Men vi er også i gang med at lægge dokumenter, som 
beskriver, hvordan vi gør tingene i foreningen, i Dropbox – eksempelvis vores checkliste for gennemførelse 
af Årsmøde og Generalforsamling eller beskrivelsen af aktiviteter i forbindelse med at finde frem til, hvem 
der skal have årets rejsestipendie(r). På den måde undgår vi, at vigtige dokumenter ’glemmes’ på private 
computere, ved fratræden fra bestyrelsen, og at vi skal starte helt forfra med, hvordan det nu er, at vi gør. 
 
AFSer for livet 
Visionsgruppen drøftede i 2019 drøftet foreningens fremtid og tog udgangspunkt i 
hovedoverskrifterne Reunite - Remember – Support, som stammer fra vort samarbejde med Cercle des 
Amis AFS, Frankrig i forbindelse med 100-års jubilæet i 2014 i Paris. Vi udviklede en mindmap og er 
foreløbig nået frem til at arbejde videre med pejlemærket AFSer for livet. Men vi er ikke kommet videre 
med, hvad det rummer på kort såvel som langt sigt bliver vores næste udfordring, da ikke har kunnet 
mødes i de sene vintermåneder og foråret, som typisk er de måneder, hvor foreningsarbejdet finder sted. 
 
 

Tak 
Der skal lyde en tak til de medlemmer, som lægger en ekstraordinær indsats i foreningens udvalg for 
eksempel aftenmødeudvalget og jubilæumsudvalget.  
 
Også en tak til AFS Interkultur for samarbejdet, tak til returnees, tidligere værter og andre, fordi I som 
medlemmer fortsat støtter op om foreningens arbejde. Uden jer, ingen AFS Alumni DK! 
 
 
Bestyrelsen for AFS Alumni DK 
 
 
___________________ 
*) AFS Alumni DKs formål (vedtægter §2) 
’Foreningens formål er at støtte foreningen "AFS Interkultur", at udvikle og afholde aktiviteter, der fremmer 
større forståelse for forskellige kulturer at forstærke bevidstheden om det fællesmenneskelige og at 
fastholde medlemmerne i et fællesskab omkring AFS oplevelsen.’ 
 
 


