
Referat fra AFS Alumni DKs generalforsamling 2019 
Afholdt d. 3. oktober 2019på Café G, Kejsergade 2, København K. 
Referent: Janni Frandsen 

 
Tilstede: Helle Skjerbæk, Kirsten M. Anttila, Hans Peter Houlberg, Steen Rabing, Jens Chr. Sørensen, Marilyn 

Marker, Claus Brandt-Jacobsen, Aase Faartoft, Lykke Bedsted, Janni Frandsen, Carsten Buhl, Gorm Friling, 

Lili Ochsner, Marie Louise Jacobs, Klaus Faartoft. 

 
 

1. Valg af dirigent 
Helle Skjerbæk vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er varslet og lovligt indkaldt i 
henhold til foreningens vedtægter. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. Den skriftlige beretning var udsendt med indkaldelsen. 
Den skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig beretning. Beretningen oplister og 
afspejler årets aktivitetsniveau. Den er dækkende for de aktiviteter som er foregået i året som er 
gået, og afspejler ligeledes ressourcerne i bestyrelsen. Jens Chr. Sørensen roser beretningen, han er 
imponeret over, at så lille en forening har et aktivitetsniveau af en sådan karakter. Helle Skjerbæk 
har noteret sig i beretningen, at indsatsen har været minimal i forhold til arkivgruppen, og hun 
henstiller til den nye bestyrelse, at der arbejdes med arkivet løbende. Den tidligere arkivgruppe 
bistår gerne med en overleveringsforretning.  
 
Beretningen blev efterfølgende godkendt af Generalforsamlingen. 

 
 

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde 
Principperne blev fremlagt i forbindelse med punkt 2, men i og med det er en ny bestyrelse, skal denne 
først diskutere indholdet af disse principper. 

• Udvalg i foreningen 

• Visioner for foreningen 

• Årgangsjubilæum 

• Uddeling af stipendier 
 
Klaus Faartoft spørger forsamlingen, hvad der skal til for at gøre det interessant at være medlem af Alumni? 
 
Marilyn Marker kommenterer, at det kan være via årgangsjubilæum, at man kan få flere medlemmer. 
Carsten Buhl er medlem af en anden alumni forening, og fortæller at for at deltage i deres jubilæumsfest, 
skal man være medlem, og man betaler således for medlemskab samtidig. Jens Chr. Sørensen har ikke 
været til årgangsjubilæum, men er efterfølgende blevet inviteret til andre AFS-arrangementer med sin 
årgang, dvs. at de er aktive, blot ikke i Alumni DK, og derfor kunne årgangsjubilæum være en indgang. Helle 
Skjerbæk nævner at støtte det gode formål (uddeling af stipendier), som hovedparten af kontingentet går 
til, kan bruges i reklame/pr øjemed. Carsten Buhl reflekterer over, at man gerne vil deltage hvis man kan se 
en mening med det. Det gode formål skal afvejes med noget socialt. Jens Chr. Sørensen mener at man kan 
lave noget aktivt PR som omhandler stipendier og det internationale udsyn. Det er i det fællesskab 
AFS´erne samles. Man kunne ligefrem støtte en 3. stipendiat. Kontingentet kunne sættes op. Marie Louise 
Jacobs nævner, at det er en tendens som også ses i AFS Interkultur. Folk vil ikke være medlemmer i samme 
grad, fordi der er flere tilbud og andre foreninger som har budskaber der virker mere nærværende.  
 
Bestyrelsen takker for input, og arbejder videre med forøgelse af medlemsmasse og synlighed. 
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4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.  
Steen Rabing gennemgår kort det udsendte bilag. 132 har indbetalt kontingent. Kunne være 156 ud fra 
tidligere kontakt med foreningen. I år betalt 2 x 2 stipendier, og derfor er der et minus. Det hænger 
sammen med regnskabet fra sidste år, hvor betalingen ikke blev trukket i det regnskabsår. På den baggrund 
er årets resultatet 6.500 kr.  
 
Regnskabet for AFS Alumni DK godkendes. 
 
Derudover fremlægges regnskabet for jubilæumsfonden.  Der er ingen bemærkninger. Regnskabet er ikke 
til godkendelse. 
 
 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår samt kontingent for medlemmer af AFS 
Interkultur.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingent er uændret: 

• 350 kr. enkelt/ 600 kr. familie / 2.000 kr. firma.  

• Medlemmer af AFS Interkultur betaler hhv. enkelt 150 kr. og 300 kr. familie pr år 
 
Forslag uændret kontingentsats. Formanden fornemmer et ønske om en højere kontingentsats, ud fra 
debatten vedr. synlighed under punkt 3 og oplyser om muligheden for at indsende forslag om forhøjelse til 
den næste generalforsamling. Jens Chr. Sørensen bemærker at den kommende bestyrelse bør tænkte 
kontingentsats, rekruttering og PR grundigt igennem, da der er et stort potentiale. Carsten Buhl giver det 
eksempel, at hvis man hæver kontingentet med 25 kr., så giver det ikke så meget i forhold til, hvis man får 
10 nye medlemmer. Man skal derfor tænke begge ting sammen. Marilyn Marker foreslår at medlemmer 
skal have mulighed for at give mere, hvis de ønsker det. Helle Skjerbæk oplyser, at det er muligt at donere 
til foreningen, ud over sit kontingent. Carsten Buhl kalder det for et minimumskontingent. Bestyrelsen 
noterer sig bemærkningerne. 
 
Kontingentsatserne godkendes. 
 
 

6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Bestyrelsen indstiller som medlemmer for en 2-årig periode:  

• Steen Rabing (modtager genvalg) 

• Klaus Faartoft (nyvalg) 

• Mie Engel Jønsson (nyvalg) 
 

Suppleanter for en 1-årig periode 

• Birte Holm Sørensen (tidl. Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg)  
 
Steen Rabing og Klaus Faartoft præsenterer sig selv. Mie Engel Jønsson var ikke til stede. Alle 3 vælges som 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Birte var ikke til stede. Birte vælges som suppleant.  
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Dirigenten spørger om der at andre tilstede som ønsker at stille op som suppleant, da der er 
en plads ledig. Det er der ikke. Tillykke til de nye valgte! 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Klinting som revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant. Jesper 
Klinting og Carsten Buhl genvælges som hhv. revisor og revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 
Gorm Friling spørger om datoen til julegløgg i AFS Interkultur. Marie Louise Jacobs oplyser at datoen er 
fredag d. 6. december 2019.  
 
Kirsten M. Anttila takker Janni Frandsen som afgående formand og bestyrelsesmedlem. 
 
Marie Louise Jacobs takker Janni Frandsen på vegne af AFS Interkultur. 
 
Under årsmødet havde Kirsten M. Anttila takket Anne Gade Nielsen for hendes indsats i bestyrelsen. 
Helle Skjerbæk takker forsamlingen for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen 
 
 
Dato: ___________ 

Underskrift Dirigent: 

 

 

Dato: ___________ 

Underskrift Formand: 

 


