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Generalforsamlingen blev i år helt ekstraordinært afholdt efter årsmødet.  
 

1. Valg af dirigent. 
Helle Skjerbæk blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt iflg. foreningens 
vedtægter. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse samt pkt. 3 (beretning vedlagt) 
3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde.  

Bestyrelsens beretning - herunder principper for det fremtidige arbejde - blev behandlet under ét, idet 
symposiet og resultaterne af de to arbejdsgruppers arbejde tidligere på dagen var blevet fremlagt i 
plenum. Opsamlingen betød, at bestyrelse og fokusgruppe fik opbakning til initiativet, men også 
yderligere inspiration og ideer til det fremtidige arbejde, 
Et beskedent jubilæumsskrift i anledning af og for at markere foreningens 10 års jubilæum vil blive 
udsendt senere på året. 
  
Desværre må vi erkende, at medlemstallet har været for nedadgående de senere år, og at der derfor 
skal nye og anderledes aktiviteter ind i foreningens arbejde, hvis vi skal fastholde og frem for alt 
udbygge medlemstallet. Her er principperne et vigtigt fundament, men udover dem satser foreningen 
på tilbud til flere og yngre AFS Alumni-Munin (AFSA) medlemmer bl. a. gennem et fremtidigt fortsat 
samarbejde med AFS Interkulturs bestyrelse, men også med de 34 lokalforeninger. 
AFS Alumni-Munin har uddelt stipendier til 18 unge i løbet af de 10 år, foreningen har eksisteret.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 

4.   Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 
Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt. Underskud på 10.500 kr, skyldes ekstraordinære udgifter 
ved generalforsamlingen i 2011. Kasketter er afskrevet. Kuffertmærkerne er gratis. Egenkapital på kr. 
42.052, 18. Der uddeles årligt to stipendier à kr.15.000. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Jubilæumsfonden har en kapital på kr.13 064,27. Forslag fra forsamlingen, at legatstørrelsen på kr. 1000 
sættes op til næste år. Legatmodtageren er ikke skattepligtig af det modtagne beløb. 
 
5.   Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår. 
Kontingent. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent: (Det samme kontingent gennem 10 år) 

 Familier: kr. 500  

 Alm. medlemmer kr. 300  

 Firmaer kr. 2000  
Bestyrelsen foreslog som noget nyt, at AFSI medlemmer kan blive medlemmer af AFSA mod et 
kontingent på kr. 50. Forslaget blev vedtaget. 
 
6.   Indkomne forslag fra medlemmerne. 
Ingen indkomne forslag fra medlemmer 
 
 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Fleming Friis Larsen og Kirsten M. Anttila samt Helga Dahlgaard (suppleant) og Birte Holm 
Sørensen (suppleant) er på valg. 
Fleming Friis Larsen og Kirsten M. Anttila – genvalgt 
Suppleanter: Helga Dalgaard og Birte Holm Sørensen – genvalgt 
 
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Klinting som 
revisor og genvalg af Niels Brun Hansen som revisorsuppleant.  
Revisor: Jesper Klinting – genvalgt 
Revisorsuppleant: Niels Brun Hansen – genvalgt 
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9.   Eventuelt. 

 Forslag: at navneændringen fra AFS Munin til AFS Alumni-Munin forelægges til afstemning på 
generalforsamlingen i 2013 sammen med forslag til tekst til den nødvendige vedtægtsændring. 

 Medlemmerne vil gerne afholde årsmøde og generalforsamling i AFS huset. Dog et problem for 
handicappede at klare trapperne til 1. sal. 

 
Antal deltagere i generalforsamlingen. 21 
 
Ref. Kirsten M. Anttila 
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