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1. Valg af dirigent  
Helle Skjerbæk blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt iht. foreningens ved-
tægter. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse  
Formanden oplæste beretningen, der både var i ord og billeder, og som også forelå som et selv-
stændigt dokument. Den fokuserede på, at der er uddelt 3½ rejsestipendier, at der løbende samar-
bejdes med AFS Interkultur, og har været afholdt 6 medlemsaktiviteter i foreningsåret. 
 
Der er gjort indsatser internationalt for at aktivere de mange udvekslingsstudenter, med hvem kon-
takten er mistet i årenes løb, og gøre dem til et aktiv for at gøre AFS mere kendt. Disse indsatser er 
sket i forbindelse med AFS’ 100 års jubilæum i Paris i november 2014, samt efterfølgende ved et 
seminar i København i maj 2015, som den franske alumni organisation deltog i. Vi har fremstillet do-
kumentet Helpful Guidelines, der beskriver, hvad man skal tænke på, når man vil etablere en alumni 
organisation. 
 
Kirsten M. Anttila introducerede et nyt initiativ for at fejre AFS jubilarer. I år er det 5’erne, det vil sige 
årgangene 2005, 1995, 1985, 1975, 1965, 1955 der mødes til et frokostarrangement. Jubilæumsini-
tiativet er inspireret af Cercle des Amis’ jubilæumsaktiviteter, hvor de startede med at være 12 delta-
gere og er i dag flere hundrede årligt. Foreningen AFS Alumni DK har 126 medlemmer. 
 
Tilbagemeldingen fra salen på bestyrelsens beretning var positiv, formanden fik ros for det store en-
gagement, der er lagt for dagen, og for at arbejdet i foreningen både har et nationalt og regionalt 
perspektiv, samtidig med at der nu arbejdes internationalt.    
    
Det fremføres også fra salen at fyraftensmøderne skal annonceres i god tid, således at ikke kun ek-
sisterende medlemmer får mulighed for at deltage, men også potentielt nye medlemmer. Det fore-
slås også at fyraftensmøderne annonceres bredere f.eks. til medlemmer af AFS Interkultur.  
 
Beretningen blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. 

 
 

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde.   
Bestyrelsen vil blandt andet fortsat engagere sig internationalt, udbygge samarbejdet med AFS In-
terkultur, og fortsætte med rekruttering af nye medlemmer med fokus på nyere årgange. 
   
Fra salen blev det fremhævet, at der har været problemer med de elektroniske indmeldelsesblanket-
ter. Ved det sidste bestyrelsesmøde blev besluttet at afsætte midler til en løsning, sådan at det ikke 
fremover bliver et problem, at man bruger en web-baseret mailklient som Google eller Yahoo. 
       
Det fremførtes fra salen, at der bør findes flere medlemmer hvis organisationen skal bestå i fremti-
den. Bestyrelsen anerkendte dette, men fremførte samtidig at AFS Alumni er den alumni organisati-
on for nuværende, der har flest medlemmer. Målet er at finde en balance mellem arbejdet med at ak-
tivere nye/gamle medlemmer og ’pleje’ eksisterende medlemmer, da det er arbejdsopgaver, der for 
hovedpartens vedkommende varetages udelukkede af bestyrelsesmedlemmerne selv. Tilskud til sti-
pendiater er fortsat en væsentlig del af arbejdet. 

 
 

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Årets resultat var på -28 tkr., hvilket primært skyldes at der 
ekstraordinært er udbetalt rejsestipendium i regnskabsåret. Beholdningen er 20 tkr.  
 
Regnskab for AFS Munin Jubilæumsfond blev også fremlagt. Det slutter med en beholdning på 12 
tkr.     
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Det nævntes fra salen, at det er en dårlig idé at slå kontingentopkrævninger op på Facebook, efter 
en del diskussion frem og tilbage besluttedes det, at kontingentopkrævninger på Facebook skrives i 
lukkede individuelle beskeder i stedet for in plenum.    
  
Det blev anført, at et pensionistmedlemsskab måske er en mulighed, da der har været en del afgang 
af medlemmer pga pris og indkomstniveau, men det fremførtes også at det er et dårligt signal at 
sende, hvis man vil have nye medlemmer, at have pensionistpriser. Diskussionen endte med at der 
blev opfordret til at bestyrelsen kan lave et forslag om kontingentændring til næste generalforsam-
ling.  
 
I forlængelse af diskussionen omkring Facebook, som viser at flere medlemmer aktivt læser og deler 
AFS Alumnis opdateringer, understregede formanden, at bestyrelsen ifht kommunikation opererer 
med en model, hvor nyheder om arrangementer og lignende, først sendes ud som e-mail til eksiste-
rende medlemmer og derefter postes på Facebook for de, der er med i gruppen på Facebook, men 
af den ene eller den anden grund ikke er medlem af AFS Alumni. Facebook skal forstås som en re-
klamesøjle for nuværende og fremtidige medlemmer, men et medlemskab af en Facebook-gruppe er 
ikke en forpligtelse i samme grad som et medlemskab af en reel organisation eller forening. 
       
I forlængelse af ovenstående diskussion om Facebook fremførtes det, at det vil være en god idé at 
AFS Alumni skaber en kort fortælling om sig selv, således at foreningens hensigter og indsatser står 
helt klart for fremtidige medlemmer (bl.a. hvad går pengene til). Det besluttedes at dette punkt og 
idéen om en generel tekst, der sendes ud i forbindelse med kontingentopkrævninger tages op ved 
næste bestyrelsesmøde. Et sådant materiale må gerne ligge lettilgængeligt for eksisterende med-
lemmer sådan at de kan videresende til deres netværk.    
Endvidere foresloges det fra salen at visse arrangementer kan streames, sådan at medlemmer i an-
dre dele af landet kan følge med i organisationens arbejde.   
  
Der blev fremlagt et forslag fra salen om at man finder 20-30 flere medlemmer, så man kan oparbej-
de en egenkapital på 30.000 kr eller lignende, sådan at man kan finde penge til et hastelegat en an-
den gang, hvis muligheden skulle byde sig for at uddele et sådant igen.    
 
Det bemærkedes fra salen, at det flag der hænger udenfor AFS Huset bør skiftes ud, særligt nu hvor 
AFS’ internationale præsident kommer på besøg. Måske AFS Alumni skal sponsere et sådant flag? 
 
Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet enstemmigt.  
 
 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår samt kontingent for medlemmer af 
AFS Interkultur.  
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet er uændret på 350 kr./600 kr./2.000 kr. for enkeltmedlemmer/ 
familier/firmaer.  For medlemmer af AFS Interkultur blev foreslået en ændring til hhv. 150 kr (enkelt) 
og 300 kr (familier) pr år. Alle forslag vedtoges enstemmigt. 
 
 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.  
Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 5, stk. 3 og 4, således at det bliver muligt at opstille 
kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.  
Bestyrelsen vil også fremover udsende forslag til nye bestyrelsesmedlemmer med dagsordenen for 
generalforsamlingen. 
Forslagene blev vedtaget enstemmigt.  
De ændrede vedtægter vedhæftes og kan ses på hjemmesiden 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Bestyrelsesmedlemmer valgt for en to-årig periode frem til 2017: 

Peder Sustmann Larsen 
Klaus Faartoft 
Niels Mikkelsen   

Suppleanter indvalgt for en ét-årig periode frem til 2016: 
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Birgitta My Anttila 
Bjarke Rix Rasmussen 

  
 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Jesper Klinting blev genvalgt som revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant. 
 
 

9. Eventuelt.       
Der var en mindre diskussion om medlemsdeltagelse. Fremmødet til årsmøde og generalforsamling 
er faldet efter at møderne afholdes i AFS-Huset frem for på en restaurant ude i byen. Det fremførtes 
på den ene side at det kan trække at komme ind i centrum. På den anden side fremførte de tilstede-
værende fra andre dele af landet, at deltagelse for deres vedkommende er økonomisk uoverkomme-
ligt, hvis de både skal betale for transport og for et middagsarrangement. Kassereren nævnte, at det 
er dyrere for foreningen at afholde arrangementer ude i byen. Der var overvejende stemning for at 
fortsætte møderne i AFS-Huset. Dels for at spare penge, som kan bruges til andre og bedre formål, 
men også for at understrege det fortsatte sammenhold med AFS Interkultur. Bestyrelsen tog de 
fremførte synspunkter til efterretning. 
 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40. 
 
BHA 28-10-2015 


