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Dagsorden 
 

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

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

Bestyrelsens beretning - herunder principper for det fremtidige arbejde – blev fremlagt under ét.. 
Beretningen foreligger som dokument til udsendelse. 
 
Forsamlingen kommenterede de enkelte punkter, idet der blev fremlagt ønsker/forslag til det 
fremtidige arbejde inden for de arbejdsområder, som blev udstukket og godkendt ved 
generalforsamlingen i 2012,  
 
Den tidligere arkivgruppe efterlyste opdatering på arbejdet omkring arkivering. Niels Brun Hansen 
er bestyrelsens kontaktperson omkring AFS Alumni – Munins dokumenter. Niels har desværre været 
forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne, så der kunne lave en opfølgning på dette arbejde.  
 
AFS Interkultur har på grund af arbejdspres endnu ikke udpeget en kontaktperson til at videreføre 
arbejdet med arkivering af AFS Interkulturs dokumenter.  
 
Medlemmer fra den oprindelige arkivgruppen pointerede nødvendigheden af fortløbende at opdatere 
arkivet, herunder også AFS Alumni – Munins arkiv.  
. 
Det blev pointeret at arkivet havde været særdeles værdifuldt i forbindelse med udgivelsen af AFS 
Alumni – Munins jubilæumsskrift i anledning af 10 års jubilæet i 2012. 
 
Vedr. mentorordninger og fyraftensmøder fremhævedes den tilbagevendende problematik med at 
få aktiviteter sat i gang vest for Storebælt. Der kom flere ideer frem, som bestyrelsen vil tage op og 
melde tilbage på. 
 
Hvervning af nye medlemmer. Der kom flere ideer frem: som kontakt til og tilbud til tidligere 
AFS'ere, hvis adresser, vi har i databasen, mere fokus på brug af sociale medier som Facebook og 
LinkedIn. 
 
Forslag til at medlemmer vest for Storebælt, som gerne vil deltage i Cirkusrevyen i 2014, tilbydes 
overnatning hos medlemmer i Hovedstadsområdet.  
 
Vigtigheden af miks eller samarbejde på tværs af generationerne det være sig omkring oplæg på 
fyraftensmøder såvel som arbejdet i de planlagte mentorordninger blev pointeret.. 
 
Flere gav udtryk for interesse for at deltage i en af de nedsatte eller påtænkte arbejdsgrupper, fx 
gruppe, der kan varetage foreningens sider på Facebook og LinkedIn.  
 
Bestyrelsen vender tilbage til de enkelte, der har vist interesse for at deltage i den ene eller anden 
arbejdsgruppe.. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 
4.   Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 
Foreningen har et underskud på 25.635 kr, som specielt skyldes ekstraordinære udgifter til bl.a. 
jubilæumsskriftet, retablering af hjemmesiden og øgede aktiviteter. Egenkapital er på kr. 16.416 Der 
uddeles årligt fortsat to stipendier à kr.15.000.  
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Jubilæumsfonden har en kapital på kr.12.083. Forslag fra forsamlingen, at legatstørrelsen på kr. 1000 
sættes op i 2014 til kr 1500. Legatmodtageren er ikke skattepligtig af det modtagne beløb. 
 
5.   Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår. 
Kontingent. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse, idet vi har holdt det samme kontingent 
gennem de seneste 11 år. 
Forslaget lød på.. 

• Alm. medlemmer kr 350 

• Familier: kr. 600  

• Firmaer kr. 2000  

• Medlemmer af AFS Interkultur kan blive medlemmer af AFS Alumni – Munin mod et kontingent 
på kr. 50.  

Bestyrelsens forslag blev vedtaget efter en længere debat om forhøjelsens størrelse.. 
 
Der bruges alt for megen tid med at rykke medlemmer for kontingentindbetalinger. Bestyrelsen har set 
på muligheden for at anvende Betalingsservice, men mente at ordningen blev for dyr. Bestyrelsen tager 
emnet op igen, hvilket blev anbefalet kraftigt af forsamlingen. Det koster ca. 10 kr. pr medlem men kan 
forhåbentlig i det lange løb betale sig. 

 
6.   Indkomne forslag fra medlemmerne. 
Ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
Bestyrelsen havde medsendt et forslag til ændring af vedtægterne.  
 
Her skal fremhæves to centrale ændringer/beslutninger. 

• Foreningens navn er fremover AFS Alumni DK 
• Antal generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelse udvides fra 4 til 5.  

 
De to centrale ændringer, samt enkelte redaktionelle blev enstemmigt godkendt at forsamlingen.  
 
Vedtægterne trådte i kraft med det samme, hvilket havde betydninger for det efterfølgende valg af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
De to nuværende bestyrelsesmedlemmer: Klaus Faartoft, Peder Sustmann Larsen, samt de to 
suppleanter Helga Dahlgaard og Birte Holm Sørensen var på valg. Sidstnævnte kunne ikke deltage i 
generalforsamlingen på grund af udlandsrejse. 
 
Ifølge de nye vedtægter skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år. De fire var alle kandidater. 
Forsamlingen kunne stemme på højest tre kandidater – skriftligt. 
 
Resultatet af afstemningen var: 
Klaus Faartoft 12, Peder Sustmann Larsen 8, Helga Dahlgaard, 8 og Birte Holm Sørensen 6 stemmer. 
 
Dette betød, at Klaus, Peder og Helga er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for de næste 
2 år. 
Birte Holm Sørensen er 1. suppleant – valgt for 1 år. 
Birgitta 'My' Anttila kandiderede til 2. suppleanten posten og blev enstemmigt valgt. 
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Dirigenten bemærkede, at opstillingen af kandidater til bestyrelsen ikke var overskuelig på den udsendte 
dagsorden. 
 
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jesper Klinting som revisor. 
 
Jesper blev genvalgt  
Revisorsuppleant. Forsamlingen foreslog at genopstille Niels Brun Hansen, som dog ikke var til stede. 
Niels Brun Hansen – genvalgt 
 
9.   Eventuelt. 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for en god debat. Efter en kort pause 
fortsatte forsamlingen med årsmødet. Se separat referat fra dette. 
 
17 medlemmer deltog i generalforsamlingen 
 
Ref. Kirsten M. Anttila 
 
6.oktober, 2013 

 

 
 
 


