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Sidste års generalforsamling blev holdt samme dag som det store jubilæumsarrangement i anled-
ning af AFS Interkulturs 50 års jubilæum. Mange Munin medlemmer deltog i møderne i dagens løb 
og i den store jubilæumsfest om aftenen. Bestyrelsen fik mange positive tilbagemeldinger, men og-
så nogle kritiske bemærkninger; bl.a. ville flere have foretrukket at sidde sammen med andre Munin 
medlemmer ved middagen. Bemærkningerne er videregivet til AFS Interkultur. 
 
På generalforsamlingen blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter. Den nye 

bestyrelse konstituerede sig på sit første møde med Fleming Friis Larsen som formand og Peder 
Sustmann Larsen som kasserer. Klaus Faartoft fik ansvar for medlemskartotek og -udsendelser mv. 
Der blev nedsat et udvalg for medlemspleje og -hvervning med Kirsten M. Anttila og Helga Dahl-
gaard, og et informationsudvalg med Fleming og Helle Skjerbæk som medlemmer. Den nyvalgte 
revisorsuppleant Niels Brun Hansen fik hovedansvaret for Munins hjemmeside. 
 
Munins folder er ajourført efter nyvalget til bestyrelsen.  
 
Jubilæet var medvirkende til at øge Munins medlemstal. Men det er nødvendigt at gøre en vedva-
rende indsats for at holde fast i medlemmerne. Desuden arbejder bestyrelsen fortsat aktivt på at 
skaffe flere medlemmer til Munin, i første omgang ved at finde frem til og kontakte så mange som 
muligt fra 2 udvalgte årgange (’61 og ’62).  
Munin fik sit første erhvervsmedlem i 2007: Jernbanecafeen over for Københavns Hovedbanegård, 
som drives af en AFS’er. Et erhvervsmedlemskab koster 2.000 kr.  
Pr. 1.10.2008 har Munin 150 (?) medlemmer.  
 
Munin rejsetilskud. Ligesom sidste år har bestyrelsen besluttet at give økonomisk tilskud til 2 sti-
pendiater i 2008. Beløbet er forhøjet til 20.000 kr. til hver for at ligge på samme niveau som stipen-
dierne fra AFS Interkultur. Tilskuddet skal (ligesom i 2007) gives til stipendiater, som har brug for 
pengene for overhovedet at kunne deltage i et AFS program. Samtidig ser Munin gerne, at tilskud-
det bruges til at fremme etnisk mangfoldighed. 
 
For at spare porto sker medlemsudsendelser nu i størst mulig udstrækning via e-mail. Medlems-
bladet Udblik sendes dog med almindelig post 2 gange om året.  
 
Ved jubilæet blev der fremsat forslag om at oprette en jubilæumsfond. 31 medlemmer skrev sig på 
den fremlagte liste som interesserede i at bidrage til fonden. Munins bestyrelse fik til opgave at ar-
bejde videre med forslaget. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet på en fundats for ”AFS Munins jubi-
læumsfond”. Det er besluttet, at fondens formål ”er fortrinsvis at støtte nyere frivillige i AFS Inter-
kultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, 
det være sig lokalt, nationalt eller internationalt.” Legatet skal uddeles på Munins årsmøde. 
 
Der blev afholdt et vellykket medlemsmøde i AFS Huset d. 3. april 2008. De 23 deltagere hørte 
Nell Rasmussens (’65) spændende oplæg med titlen ”Fra Kansas til Kina. Via synd og sex”. Der var 
også tid til hyggeligt samvær og et lækkert traktement, som Gorm Friling stod for. 
 



Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra Schweiz om AFS senior netværk i Danmark. Besty-
relsen vil undersøge, hvad der sker på området i andre lande i Europa, specielt de nordiske lande. 
Evt. kan Munins folder oversættes til engelsk. 
 
Bestyrelsen har holdt 5 møder i årets løb. Desuden har der været afholdt et fælles møde med den 
nye bestyrelse for AFS Interkultur. AFS Interkulturs nye formand Bjarke Rix Rasmussen er indtrådt 
i Munins bestyrelse. 
 
Tak til AFS Interkulturs bestyrelse og sekretariatet i AFS Huset for godt samarbejde. 
 
 
 
 


