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AFS Munin 
Årsberetning 2009-2010 

 
 

Året har været præget af høj aktivitet og mange udsendelser til medlemmerne. 
 
På sidste årsmøde blev der udtrykt ønske om flere medlemsaktiviteter. Det blev fulgt op med 
konkrete forslag fra fire medlemmer, som bestyrelsen havde en positiv drøftelse med på 
bestyrelsesmødet i januar. De pågældende har taget initiativ til flere aktiviteter i årets løb.  
 
Der har været følgende medlemsarrangementer: 1) Besøg på Louisiana 10. januar. Et personligt 
foredrag af fotografen Jacob Holdt og udstillingen ”Tro, Håb og Kærlighed” med et udvalg af hans 
fotografier. Fælles frokost for medlemmer og ledsagere. 2) Forårsmøde 15. april i AFS-huset. 
Oplæg v. Birte Holm Sørensen (’64), der fortalte om sin helt usædvanlige karriere og arbejde som 
speciallæge i børnesygdomme i et stort antal fattige lande og i Verdensbankens regi. Lækkert 
pølsebord og god AFS-”mingle”. 3) ”Swingende” slotskoncert i parken ved Hindsgavl Slot 22. 
august. Fælles frokost for medlemmer og ledsagere. God musik, godt vejr og hyggeligt samvær. 
Stor tak til Lone Borregaard og Niels Ditlevsen, som har været ansvarlige for 2 af arrangementerne. 
 
Bestyrelsens opgaver i forbindelse med årsmødet og andre medlemsmøder er sat i system ved 
udarbejdelse af checklister, så vi husker de mange detaljer, der skal være på plads for en vellykket 
afvikling af møderne. 
 
Sidste år tog bestyrelsen initiativ til løbende medlemsorientering via e-mail i ”Nyt fra Munin”.  I 
år er der udsendt ”Nyt” 5 gange: i november 2009, og i januar, marts, april og juni 2010. Næste nr. 
udsendes efter årsmødet. Desuden er der udsendt særskilte invitationer til møder/arrangementer og 
rykkerbreve til restanter.  
 
I år forsøgte vi som noget nyt at udsende kontingentopkrævning via e-mail. Næste år vender vi 
måske tilbage til de gammeldags girokort, da antallet af medlemmer, der har skullet rykkes, har 
været for stort – og det kræver tid og kræfter, som vi hellere vil bruge mere konstruktivt. 
 
Også ”Udblik” sendes med almindelig post to gange om året. Munin sørger for altid at have en 
artikel med, som kan synliggøre vores eksistens og aktiviteter. 
 
Medlemstallet er desværre ikke steget lige så meget som aktivitetsniveauet. Pr. 1.10.2010 har 
Munin 167 medlemmer. Det kræver en stor, løbende indsats både at fastholde og finde nye 
medlemmer. Som grundlag for den fremtidige indsats er der udarbejdet årgangslister over tidligere 
AFS-stipendiater i alle årgange fra 1949-90; vi mangler dog stadig nogle typer udvekslinger, bl.a. 
det multinationale program. Listerne kan skabe bedre overblik og give mulighed for mere 
målrettede henvendelser til tidligere stipendiater om medlemskab af Munin, efterhånden som de 
bliver indlagt i en lille database med forskellige søgemuligheder. 
 
Foreningens økonomi drøftes i forbindelse med godkendelse af regnskabet. Den største udgift har 
som tidligere været rejselegater til stipendiater, som ellers ikke ville have mulighed for at deltage i 
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et AFS program. Vi beder nu modtagerne sende os rejsebreve, så Munins medlemmer kan se, at 
pengene er givet godt ud. Det første rejsebrev er udsendt med ”Nyt fra Munin”.  
Munins jubilæumslegat blev uddelt første gang i 2009. I år har AFS Interkultur indstillet en ny 
kvalificeret modtager, som vi glæder os til at give legatet på årsmødet.  
 
Bestyrelsen arbejder på at ændre foreningen til en alumni-organisation, således at alle gamle 
AFS’ere får et naturligt tilhørsforhold til Munin. Man bliver dog først aktivt medlem ved at betale 
kontingent. 
 
Salg af ”merchandise” er en anden måde, hvor medlemmerne både kan støtte foreningen og 
bidrage til at synliggøre den. Foreløbig har vi satset på kasketter, som er til salg på årsmødet. Vi 
håber, de vil falde i medlemmernes smag. 
 
Munin har nu eksisteret i 8 år. Vi finder derfor, der er behov for at etablere et arkiv, så vi kan 
bevare oplysninger om Munins historie og gerne også andet ældre AFS-materiale, som kan have 
interesse for Munins medlemmer, fx gamle AFS-blade. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at 
deltage i løsningen af denne opgave. Opgavens omfang og fremgangsmåden vil blive drøftet 
nærmere både internt i bestyrelsen og med AFS Interkultur samt naturligvis med de medlemmer, 
der vil påtage sig arbejdet.  
 
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder og et fællesmøde med bestyrelsen for AFS 
Interkultur. Det har været konstruktive møder med en livlig debat og stillingtagen til mange emner, 
som det er fremgået af denne årsberetning. 
------ 
 
Generalforsamlingen skal efter vedtægterne drøfte principper for foreningens fremtidige arbejde. 
Bestyrelsen lægger op til drøftelse af følgende spørgsmål:  
- Hvad synes medlemmerne om Munins tilbud? Både antal/hyppighed og art (møder/ 

arrangementer, nyhedsbreve, Udblik, merchandise mv.). Ønskes der andet/mere? 
- Hvordan opfatter medlemmerne ændringen til ”alumni-organisation”? 
- Hvilke forslag, interesser og prioriteringer har medlemmerne vedr. etablering af et Munin-

arkiv? 
 
 
 


