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Munin fylder 9 år i år, så denne beretning er den 8. i rækken som jeg har den glæde at aflægge.

Bestyrelsen har forud for denne generalforsamling drøftet både beretning og formen for denne
generalforsamling og besluttet at beretningen skal være kort og faktuel, idet vi ønsker en bred
drøftelse af foreningens fremtid under punktet " Forelæggelse af principper for det fremtidige
arbejde" .Her vil vi involvere jer og Birte  vil lede workshoppen om dette. Baggrunden for dette vil
jeg nævne sidst i beretningen.

Til det mere faktuelle og om aktiviteterne skal jeg oplyse, at bestyrelsen har holdt 7 møder. Munins
folder er revideret. Vi har ligeledes i årets løb bidraget med artikler til AFS bladet "Udblik" som vi
derved sponsorerer, idet vi betaler et beskedent beløb til det udmærkede blad.
AFS Munin har igen i år uddelt to rejsestipendier på i alt 30.000kr til to ansøgere der er rejst til New
Zealand og USA. Vi matcher de legater AFSI giver. Munin har i alt medvirket til at 16 unge
mennesker har været i stand til at få AFS oplevelsen. Tak for det til medlemmerne.
Vi vil senere fortælle om deres ophold via rejsebreve som sendes ud med " Nyt fra Munin" som vi
med jævnlige mellemrum sender til medlemskredsen. En funktion som også er opgraderet i
beretningsperioden.
Den 3.3.2011 havde 46 medlemmer af Munin en god oplevelse med middag og foredrag på den
amerikanske ambassade som vort forårsarrangement. Richard Bell som er Counselor og politisk
rådgiver holdt et godt indlæg som gav anledning til mange spørgsmål af som sædvanlig høj kvalitet.
AFS i Danmark fyldte 50 år i 2007 og i den anledning udgav AFS Munin et festskrift om perioden
fra 1957 til 2007. Et flot og meget læst skrift. Historien skal bevares og AFS huset rummer mange
dokumenter og billeder fra den svundne epoke. Derfor er bestyrelsen glade for at Inge Birkholm,
Aase Klausen og Helle Skjerbæk har indvilget i at danne en arkivgruppe som nu er gået i gang med
at samle, ordne og katalogisere AFS materiale, protokoller og billeder. Gruppen har i
beretningsperioden holdt 8 møder og er i fuld gang med arbejdet. Tak for det. Jeg ved at flere har
tilkendegivet at ville hjælpe med arbejdet.
Vor del af hjemmesiden er også opdateret i årets løb, men kan blive endnu bedre. Bestyrelsen har i
beretningsperioden arbejdet videre med at integrere alumni-begrebet og har senest besluttet at drøfte
en koordinering med AFSI herom. Alt med henblik på fastholdelse og forøgelse af medlemmer i
AFS Munin. Dobbeltmedlemsskab kan være en mulighed, så alle hjemvendte får tilbud om
medlemskab og derved blive AFS Alumni. Ideen og udformningen vil vi gerne drøfte i dag.
Det fører mig frem til det fremtidige arbejde, idet vi medlemsmæssigt ikke synes at vækste og
faktisk har svært ved at fastholde de 167 medlemmer vi var sidste år.
Mere om det under det næste punkt om principper for det fremtidige arbejde.
Jubilæumslegatet skal også i år uddeles og det er tredje gang vi har en kvalificeret modtager som vi
ser frem til at møde på årsmødet om lidt. Vi håber at legatet kan inspirere andre til at fortsætte
arbejdet for AFS fremover.
AFS Munin har 10 års jubilæum næste år og bestyrelsen har indledt drøftelser om en fejring og
hører gerne ideer hertil. En foreløbig idé har været en trykt særudgave af " Nyt fra Munin" til
medlemmerne og også som et middel til at få flere med i Munin. Målet er at alle hjemvendte som
noget ganske naturligt bliver AFS Munin Alumni.



Tak til bestyrelsen for et altid godt samarbejde. Vi har det hyggeligt til vore møder som sponseres af
os selv og tak for jeres indsats i beretningsåret. Jeg ser frem til et fortsat arbejdsfyldt år op til vort
10 års jubilæum.
Også tak til AFS sekretariatet for jeres imødekommenhed og assistance.


