
 

 

 

Beretning 2011-12 

AFS Munin fylder 10 år. Tillykke til alle med et forsøg der lykkedes og vist sig at være levedygtigt. 

Beretningen vil fokusere på det sidste år, som en beretning skal, idet vi i bestyrelsen er i fuld gang med at 

udarbejde et beskedent jubilæumsskrift som vi forventer færdigt inden udgangen af året.10 år er både lang 

tid men kort i erindringen. Husk på at AFS Munin har hjulpet ikke mindre end 18 unge mennesker til et AFS 

ophold som de måske ellers ikke ville kunne have fået og som vil præge deres tilværelse fremover.  

Rejsebreve fra dem har været en integreret del af Nyt fra Munin som regelmæssigt udsendes til 

medlemmerne. 

AFS Munin har fra 2002 bevæget sig fra at være ikke kun en støtteforening for AFSI til en alumni forening 

for alle AFSére. Det har været et fokusområde i 2011 og vil fortsat være det fremover. AFS Munins 

bestyrelse har et ønske om en stærkere markering i AFS landskabet  og ikke nøjes med at være et udvalg. 

Det bør også betyde flere medlemmer idet vi desværre må notere  at antallet af medlemmer der stopper 

betaling af kontingent er stigende. Vi har derfor senest i beretningsperioden igangsat ” projekt 

lokalafdeling” som går ud på at udbrede kendskabet til AFS Munin som alumniforening ved at tilbyde 

medlemskab til flere og yngre AFSére. Vore arrangementer bliver også tilbudt på AFSI´s hjemmeside. Så 

kommunikationsindsatsen er gearet op i perioden. 

 

Sidste år annoncerede vi nye projekter som i årets løb er igangsat og et enkelt, nemlig arkivarbejdet er 

fortsat med ikke mindre end 26 møder. Mere om det direkte fra arkivgruppen. Vi har ønsket en brugbar 

hjemmeside og et hurtigt arbejdende udvalg-Kirsten, Birte og Klaus-har i et tæt og godt samarbejde med 

AFS kontoret etableret en sådanne. Herudover er arbejdet med en mentor/menteeordning fortsat i 

perioden. Heri ligger at de betydelige ressourcer og viden i vor  medlemskreds skal tilbydes en bredere 

kreds af AFSI´s medlemmer. I den forbindelse blev der foretaget en række telefoninterviews med 

medlemmer for at høre deres tanker om en sådan ordning. Det var positivt og arbejdet er fortsat herom. 

Bl.a. med nye konkrete initiativer ved kvartalsarrangementer om emner på højt niveau som asylpolitik, 

globalt klima, civilsamfund og frivilligt arbejde og kultur. En stor tak til Birgitta My Antilla for engageret 

indsats herom. My har også været koncipist på vor fonds ansøgning som vi desværre lige har fået afslag på, 

idet vore projekter jo kræver en vis funding. Vi arbejder ufortrødent videre. Også tak til Niels Ditlevsen som 

ankermand for Hindsgavlkoncerterne. Bliv med ved det og folk skal nok  komme i større antal. Vi har i dag 

næsten et komplet sæt deltagerlister af AFS ére fra 1949 til juni 2012, så medlemspotentialet er tilstede. 

 

Niels Mikkelsen og Hans Peter Houlberg har også medvirket i årets arbejde og dejligt at have folk udenfor 

bestyrelsen til at give en hånd med. 

Jubilæet ..har vi fejret omkostningsmæssigt fornuftigt, idet vore midler skal bruges til rejsetilskud  samt vi 

håber at dagens workshop kan løfte os fremad i arbejdet. 

Samarbejdet med AFSI fungerer tilfredsstillende og ligeledes har vi fået god hjælp fra sekretariatet i årets 

løb. Stor tak til alle for det. 

Tak til min bestyrelse for aktivt arbejde i årets løb,hvor vi har afholdt 9 møder og alle yder en fortræffelig 

indsats. Også imellem møderne i projektgrupper. 

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens velvillige behandling. 

 

Fleming Friis Larsen 
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