AFS Alumni DK

Bestyrelsens beretning 2019
Overblik
Dette er AFS Alumni DKs skriftlige beretning til Generalforsamlingen d. 3. oktober 2019.
Den vil blive suppleret med den mundtlige på selve Generalforsamlingen.
Beretningen indeholder følgende:
• Bestyrelsens aktiviteter, herunder møder med AFS Interkultur
• Årets resultater jvf. formålsparagraffen*)
• Årets aktiviteter
• Kommunikation til medlemmer og andre
• Medlemstal
• Foreningens sociale kapital
• Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår
Bestyrelsen har holdt 4 møder i foreningsåret, hvor Klaus Faartoft som webmaster har deltaget i alle møder. Der er
blevet arbejdet i følgende udvalg: aftenmøde-, stipendie- samt årgangsjubilæumsudvalget. Webmaster arbejder alene
og har ikke noget udvalg (endnu).

Møder mellem AFS Alumni og AFS Interkultur
I årets løb har AFS Alumni mødtes to gange med generalsekretær Ulrik Wehner, AFS Interkultur. Et i januar og et i maj.
Kirsten M. Anttila, Lili Ochsner og Steen Rabing har deltaget fra AFS Alumni. Det har været gode og oplysende
drøftelser, hvor vi har hørt nyt om AFS Interkultur, og kunnet oplyse om vores egne aktiviteter samt fremsætte ønsker
til øget samarbejde.
Et af emnerne har været de stigende vanskeligheder med at skaffe værtsfamilier til de unge, der søger ophold i
Danmark. Matchning sker i tiltagende grad i sidste øjeblik, både fordi værter er svære at finde, og disse gerne vil
beslutte sig sent. Ulrik har fortalt om en nyere trend blandt de unge danskere, der er udsendt – og måske især hos
deres forældre: Tankegangen, engagementet, er ofte mere flygtig. Man vil have oplevelser, nå det hele under
opholdet i udlandet. Ulrik kalder det, ”at tage varen ned fra hylden”, frem for at engagere sig i oplevelsen at være i et
andet land, en anden kultur og give sig rigtigt ind i den familie. Brugen af sociale medier kan også i øget grad give AFS
Interkultur nogle vanskeligheder. De unge kan være hurtige til at meddele, at alt ikke går som forventet, dér ude i
udlandet. Og så kan forældrene reagere hurtigt over for AFS Interkultur: ”Det problem må I løse”. Ofte eksisterer
problemet ikke dagen efter ”nødråbet”. Ulriks råd til de unge er altid: Luk ned for brugen af de sociale medier, mens I
er derude.
AFS Alumnis ide om at arrangere et ”aftenmøde” i form af en kanalrundfart – og i samarbejde med AFS Interkultur blev modtaget med stor interesse. Økonomien ved bådleje garanterede Ulrik straks, lige som han var med på ideen
om at invitere herværende unge AFS’er, før deres afrejse fra DK, samt værtsfamilier m.fl.
På mødet i maj kunne Ulrik om situationen i Sverige oplyse: AFS Interkultur står for programdriften fra august, mens
Svensk AFS selv udvælger de unge p.t. Når de unge så tager afsted, overgår ansvaret til Dansk AFS Interkultur.
Svensk AFS er formelt nedlagt på en generalforsamling, og en overgangsbestyrelse er valgt, her sidder danske Ebbe
Jørgensen med. Svenskerne søger at oprette en ny forening i stedet for svensk AFS, den får måske navnet AFS
Frivillige, og en frivillig ildsjæl, Annika Bekker, går i spidsen for dette arbejde. Mange vil gerne medvirke, oplyste Ulrik.
Marie Louise Jacobs er fortsat i AFS Interkulturs repræsentant i AFS Alumnis bestyrelse.

Resultater i forhold til formålsparagraf
Stipendier
I år har vi givet stipendier til følgende to unge mennesker:
• Chebella Michaela Thalund
• Aleksandr Fjorbak-Dupont
Vi ønsker jer et godt år, og glæder os til at høre mere om jeres eventyr.

Årets legatmodtager 2018
Årets legatmodtager i 2018 var Anja Schmidt fra Tønder lokalforening. Efter at have været værtsmor for en
japansk udvekslingsstudent i 2016-2017 gik Anja ind i lokalforenings-arbejdet. Tønder lokalforening har de
seneste år kørt for lavt blus. Anja har på rekordtid sat sig ind i lokal- foreningsarbejdet og har allerede i år
formået at tiltrække en række nye værtsfamilier, samt at rekruttere nye frivillige til lokalforeningen.
Det var den 10. uddeling af jubilæumslegatet.

Samarbejde med og støtte til AFS Interkultur
Vi har i år haft samarbejde med AFS Interkultur om aktiviteter som Kanalrundfarten ’Stå til søs’ i maj og
Årgangsjubilæet 2019. Vi står for det praktiske ved begge arrangementer, mens AFS Interkultur sørger for at
rundkaste invitationer i sit netværk.

AFS Interkultur Generalforsamling april 2019.
Her repræsenterede Janni Frandsen, Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft AFS Alumni DK (AFSA).
Foreningen deltog i ’Kend din forening’ arrangementet, som AFS Interkultur afhold i pausen på deres
generalforsamling. Konceptet var at deltagerne var opdelt i 6-7 grupper, som efterfølgende skulle på speed date rundt
i forskellige dele af AFS Familien, og kunne på de forskellige stande lære mere om områder i AFS, hvor deltagerne
måske ikke var aktive i. AFS Alumni var en af de stande, og vi havde en meget positiv oplevelse da vi fortalte om vores
forening.
Undervejs fik vi adskillige spørgsmål fra deltagerne:
• Kan man deltage i arrangementer uden at være AFSA medlem?
• Kan man være medlem af begge foreninger?
• Hvorfor kender vi ikke noget til AFSAs arrangementer? Kan man deltage i AFSAs arrangementer uden at have
været på udveksling?
• Ville et AFSA medlem kunne holde oplæg på en AFSI generalforsamling?
• Kan AFSAs netværk hjælpe til med at finde værtsfamilier?
• Ville AFSA kunne finde medlemmer, der ville guide de udenlandske udvekslingsstudenter i at holde oplæg?
• Ville AFSA kunne være behjælpelig med arrangementer, hvor man tilgodeser værtsfamiliegenerationen, som
har helt andre ønsker og behov end de unge?
• Oplæg: AFSA & FNs Verdensmål
• Et 18+ temaaften, hvor der er mulighed for at lære den del af foreningen bedre at kende
• Oplæg om ”AFS´er i fx 50´erne, 60´erne, 70´erne osv.”
• Ønske fra lokalforeninger om hjælp til at sprede budskabet om at "blive værtsfamilie".
• Hjælp til samarbejde med virksomheder/partnerskaber.
Spørgsmålene vil indgå i vores videre arbejde i foreningen.
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Arkivudvalg
Desværre har aktiviteten på dette område i det forgangne år været minimal.

Efterlysninger
I flere tilfælde har AFS Interkultur kontaktet os for hjælp til at opspore tidl. udvekslingsstudenter eller værtsfamilier,
som vi evt. måtte have navnene på. Dejligt når sådanne reunions lykkes.

Årets aktiviteter
Årgangsjubilæet 2018
Var et særdeles vellykket brunch-arrangement - afholdt på restaurant Kastrup
Strandpark den 27. oktober. Lokale, mad og betjening var i top. En sprudlende
forsamling, med fine og tankevækkende festtalere. Omtale og billeder kan findes på
http://www.afsalumni.dk/aargangsjubilaeum-2018/

Aftenmøder
Gennem Nørrebros gader
Med professor Garbi Schmidt (AFS’er i Belgien 85-86) i spidsen vandrede tyve AFSere
med gæster torsdag eftermiddag to timer rundt i de livlige gader på Nørrebro for at
høre om bydelens spændende indvandrerhistorie. Garbi Schmidt fortalte om den tid,
hvor svenske og russiske indvandrere flyttede ind i opgangene. Om kvindernes vilkår,
kvindebevægelse og fattigdom. Dagen sluttede på Cafe Maroc på Fælledvej 14. Mens
resten af selskabet spiste Nordafrikanske specialiteter, fortalte Troels Rasmussen om
BZ-bevægelsen på Nørrebro og Jeppe Duvå om at gå på Katolsk Centralskole på
Nørrebro med nonner som dygtige lærerinder.
http://www.afsalumni.dk/gennem-gaderne-tilbage-i-noerrebros-historie/

Fælles søfart med AFS Alumni og AFS Interkultur
Et af årets aftenarrangementer foregik ved højlys dag – og i regnvejr i Københavns havn. Cirka 60 deltagere stod ud
med el-båden ”Den lille Havfrue” søndag den 26. maj. Heldigvis er Havfruen overdækket. Det var nyttigt.
Carsten Buhl, som var AFS’er i Venezuela i 1983-84, informerede os på livlig og sjov måde om havnen, dens nye og
gamle bygninger og med mange gode anekdoter iblandet.
Denne her ”Stå til søs med AFS” var et fælles arrangement for AFS Interkultur og AFS Alumni. Så vi var både gamle
AFS’ere, nuværende AFS’ere i Danmark, værtsfamilier og bare gode venner af AFS. Det var første gang med et joint
venture, men på baggrund af forløbet og nogle tilbagemeldinger fra deltagere, så bliver det formentlig ikke sidste
gang, vi i AFS Alumni vil lægge op til sådan et samarbejde.
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Havnen var dagens hovedsag, hvor vi fik masser af spændende
fortællinger på turen op gennem Christianshavns kanal, bl.a. om de
mange husbåde, gamle færger, som ligger her. Frelserkirkens tårn
blev beset med forklaring på den udvendige trappe, som kun kan ses
et andet sted. I Italien. Søndagen var både Kronprinsens fødselsdag og
samtidig afstemningsdag for EP-valget, så masser af bygninger i
havnen, også tårnet på Christiansborg, var prydet af Dannebrog.
Carsten var som nævnt i Venezuela og kunne fortælle om et rigtig
godt ophold hos en skøn familie. Det var dengang, hvor samfundet
fungerede i Venezuela. I modsætning til nu. Så Carstens beskrivelse af
de nuværende vanskeligheder for bekendte i landet, og ihærdighed
for at hjælpe dem bl.a. med at sende medicin, satte også grundideen i
hele AFS-arbejdet på plads her i Københavns havn. Midt i regnen.

Cirkusrevyen
Atter i år var vi en flok som samledes omkring cirkusrevyen. Vi mødtes kl. 17 i solen
på terrassen foran Peter Lieps hus til uformel snak over et glas, efterfulgt af en
rigtig dejlig middag. Vejret kunne ikke have været bedre, snakken gik og det var
svært at rive sig løs og gå ind i cirkusteltet. Men det var det selvfølgelig værd.
Revyen var som altid morsom, så der blev grint meget i de næste par timer. En
rigtig dejlig dansk sommeraften – og da det næste år er Ulf Pilgårds sidste sæson
tænker vi, der vil blive rift om at deltage.

Det internationale
Har ikke været prioriteret dette år. Dog har vi har fortsat kontakt med bestyrelsesmedlemmer i Cercle des Amis, AFS
France og modtager deres nyhedsbreve. Vi har ligeledes jævnlig kontakt med koordinatoren for AFS Alumni US:
Mandy Sheriff.
Vi har rundkastet AFS Internationals AFS Alumni Survey, samt invitation til AFS Global Conference i Montreal, oktober
2019 til medlemmerne.

Kommunikation til medlemmer og andre
Vi har sendt Nyhedsbreve ud i foreningsåret, typisk invitation til aftenmøder, videoklip og årgangsjubilæer. De samme
indhold slås også op på vores hjemmeside samt i vores Facebook gruppe.
Hjemmesiden bliver løbende ajourført og udgør den faste grund, hvortil vi henviser fra Facebook og nyhedsmails.
Vores tilmeldingssystem til aftenmøder, årgangsjubilæer m.m.– virker stadig fint.

Økonomi og medlemstal pr. 30. juni 2019
•

•

Det økonomiske resultat er et minus på 23.560,23 kr. Underskuddet skyldes, at vi i det forgangne år har
betalt ikke 2 men 4 stipendier. Årsagen er enkel, der blev i forrige regnskabsår ikke betalt for de 2 stipendier,
der hørte til 2017-18. Resultatet er derfor reelt et overskud på 6.420 kr.
Vi er nu 132 medlemmer, der har betalt kontingent. Det dækker over 98 enkeltpersoner, mens 17 har betalt
som familie. Foreningens medlemsliste tæller faktisk 156 potentielle betalere – heri er der både
enkeltpersoner og familier. Ergo har vi ikke fået kontingent fra 41 mulige betalere.
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•
•

I løbet af året har vi modtaget 8 nye medlemmer, mens 11 er meldt ud, efter eget ønske, og en enkelt er
slettet – et dødsfald.
Der er nu mulighed for at betale sit kontingent med MobilePay. Det har 45 benyttet sig af.

Foreningens sociale kapital
I årets løb har godt 107 personer deltaget i aftenmøder og 61 i årgangsjubilæet 2018. Hertil kommer fine talere og
oplægsholdere ved diverse arrangementer. Tak for den fine opbakning til aktiviteterne
Vi møder velvilje og utrolig opbakning, når vi spørger, om man vil holde oplæg
I vores Facebook-gruppe har 237 følgere registreret sig. Allerede indenfor det første døgn efter et nyt opslag har
rigtigt mange set det.
De fleste deltagere i de foregående årsgangsjubilæer har bedt om at blive holdt orienteret om, hvad der sker i
foreningen. Denne gruppe er på 170 personer.

Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår:
Årgangsjubilæum 2019 den 26. oktober
Jubilæet afholdes igen på Restaurant Kastrup Strandpark. Forberedelserne har været i fuld gang siden januar, hvor et
udvalg med fem medlemmer har brugt: tlf., Krak, Facebook, Google, LinkedIn etc. for at kunne opspore, kommunikere
med og invitere så mange af de mellem 300-400 AFS’ere, der repræsenterer de fire ældste jubilarårgange: 1959 – 69 –
79 og 89. Udvalget er ligeledes engageret i de mange andre gøremål, der hører med til at stå for et sådant
arrangement. Invitationer rundsendes desuden også til jubilarer og andre interesserede via AFS Interkultur.

Aftenmøder
Vi vil fortsætte med aftenmøder. Ideer til emner, oplægsholdere er altid velkomne.

Aftenmøder i hovedlandet
I foråret 2018 fremsendte vi en forespørgsel til AFS Alumni DKs medlemmer og jubilarer i hovedlandet om interesse
for at afholde aftenmøder svarende til dem, vi til nu har afholdt i hovedstadsområdet. Der er kommet flere positive
tilbagemeldinger, som der nu arbejdes videre på sammen med Hans Jørgen Madsen ’77. Hvis nogle af medlemmerne i
det jyske gerne vil give en hånd med, vil det være meget velkomment.
Takket være engagementet hos medlemmerne i diverse udvalg er det muligt at iværksætte de mange aktiviteter. Men
vi kan fortsat bruge flere hænder, hvorfor vi på et senere tidspunkt vil rundsende lidt mere information om hvilke
arbejdsopgaver, der ligger i de forskellige udvalg.

AFSer for livet
Visionsgruppen har på foreløbig 2 møder drøftet foreningens fremtid. Vi tog udgangspunkt i
hovedoverskrifterne Reunite - Remember – Support, som stammer fra vort samarbejde med Cercle des Amis AFS,
Frankrig i forbindelse med 100-års jubilæet i 2014 i Paris. Vi har udviklet en mindmap og er foreløbig nået frem til at
arbejde videre med pejlemærket AFSer for livet. Hvad det rummer på kort såvel som langt sigt bliver vores næste
udfordring.

Hvem er i øjeblikket i vores udvalg?
Stipendier: Lili Ochsner
Årgangsjubilæer 2019: Jette Bargmann, Anja Foverskov, Klaus Faartoft, Kirsten M. Anttila
Aftenmøder: Steen Rabing, Lili Ochsner, Klaus Faartoft, Kirsten M. Anttila
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Visionsgruppe: Lili Ochsner, Birte Holm Sørensen, Klaus Faartoft, Kirsten M. Anttila
Arkiv: Janni Frandsen
Webmaster: Klaus Faartoft

Tak
Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for opbakning, det gode samarbejde og stærke engagement i året, som er gået.
Dernæst skal der også lyde en tak til de medlemmer, som lægger en ekstraordinær indsats i foreningens udvalg fx
aftenmødeudvalget og jubilæumsudvalget og som webmaster.
Også en tak til AFS Interkultur for samarbejdet, tak til returnees, tidligere værter og andre, fordi I som medlemmer
fortsat støtter op om foreningens arbejde. Uden jer, ingen AFS Alumni DK!

Janni Frandsen
___________________
*) AFS Alumni DKs formål (vedtægter §2)
’Foreningens formål er at støtte foreningen "AFS Interkultur", at udvikle og afholde aktiviteter, der fremmer større forståelse for forskellige kulturer
at forstærke bevidstheden om det fællesmenneskelige og at fastholde medlemmerne i et fællesskab omkring AFS oplevelsen.’
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