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12 medlemmer mødtes kl. 17 til et lækkert tapasmåltid på Café G, hvor borde var sat op med fuld hensyntagen til 
Covid 19 forholdsregler.  

Årsmødet startede kl. 18.00 med følgende program:  

• Marie Louise Jacobs, formand i AFS Interkultur præsenterede Nyt fra AFS Interkultur. Siden marts har året i AFS 
Interkultur været præget af Corona situationen. I marts måned blev alle stipendiater i tæt samarbejde med 
andre europæiske AFS-organisationer samt Udenrigsministeriets Borgerservice hentet/sendt hjem.  

Både sende- og værte-tal, som allerede havde set en lille nedadgående tendens gennem de sidste år, er nu 
betydeligt reduceret. Samtidig er antallet af medlemmer reduceret – der synes ikke at være samme loyalitet mod 
foreningen efter hjemkomst, som man har set tidligere. For det danske sendeprogram var der 3/32/176 på 
henholdsvis kort/Sentio (over 18 år)/helårsskoleprogrammer i 2019 og 6/43/104 på de tilsvarende programmer i 
2020. Den væsentligste årsag til reduktionen i sende-programmet er, at USA har skåret kraftigt i deres 
værtstilbud. For værts-programmet var tallene for 2019 144/109/58/51 for helårs/Sentio (over 18 år)/korte 
programmer/øvrige programmer, mens de tilsvarende tal for 2020 er 119/110/13/35. Overtagelsen af det 
svenske program har ført til 33 + 32 sende/værte i 2019, men beskedne 8 + 38 sende/værte for 2020.  

Det reducerede program har haft en meget betydelig indvirkning på foreningens økonomi, hvorfor foreningens 
fokus for det næste års tid vil være (1) Tilpasning af driften: beslutning om at bibeholde værtekapacitet; 
påvirkning af ny sendematrix; nyt trafiklyssystem; YFU-deltagere. (2) Fokus for økonomien Scenarie planlægning; 
Besparelser; Likviditetsbehov.  

To AFS landepartnere har måttet lukke deres programmer ned, og Danmark forventer heller ikke fuld 
programvolumen i 2021. For foreningen betyder det en Omstilling af foreningen som følge af Covid-19 som 
indeholder: (1) Strategi for alternative interkulturelle læringsaktiviteter, der ikke indeholder et rejseelement, 
som supplement til vores udvekslingsaktiviteter; (2) Kriseplan som kan iværksættes i tilfælde af nye kriser i 
fremtiden og (3) Plan for at egenkapitalen bringes tilbage på et passende niveau.  

• Årets modtager af AFS Alumni DKs jubilæumslegat var Signe Skousen, som har været et aktivt medlem af 
Planlægnings Og Koordinationsudvalget (POK) siden foråret 2019. Hun var i Ecuador 2017-2018 og var 
værtssøster for Tommaso fra Italien i 2018-2019. Signe har taget teten i POK og har med stort engagement og et 
udpræget planlægnings-gen kastet sig over opgaverne. Senest har hun sagt ja til at være koordinerende leder for 
årets Uddannelsesbazar, samtidig med at hun repræsenterer POK i Formandspanelet. 
 

• Herefter talte aftenens hovedtaler Ea Stevns Matzon, årgang ’73 om ”Hvordan AFS har påvirket/haft indflydelse 
på mit faglige og mit private liv?” Efter at være blevet erklæret ’Måske-egnet’ til gymnasiet ansøgte Ea om 
deltagelse i vinterprogrammet 1972/73, og blev optaget. Ea tilbragte sit stipendieår i en lille by ved navn Corona i 
Californien. Erfaringerne og oplevelserne har fulgt Ea gennem hele hendes private liv, ligesom mange 
professionelle valg er blevet foretaget ud fra de personlige værdier, der blev resultatet af et års ophold væk 
hjemmefra. Ea har senest været formidlingschef og daglig leder af Sorø Museum, Museum Vestsjælland. Det var 
en levende og spændende fortælling om, hvordan et års udlandsophold havde præget et helt liv.  
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Generalforsamlingen startede umiddelbart efter Årsmødet med dagsorden i henhold til vedtægterne.  

1. Valg af dirigent. Helle Skjerbæk blev enstemmigt valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretningen var udsendt i forbindelse med indkaldelsen. Udover den 
rundsendte beretning havde Formanden følgende mundtlige bemærkninger: 

I tilknytning til beretningens afsnit ’Om at drive en forening’ fortalte han, at bestyrelsen bruger rigtig mange 
timer på at planlægge Årsmøde/Generalforsamling såvel som Årgangsjubilæum. Om det første kan siges, at vi 
ved, hvad der skal laves, men der er mange tråde, der skal samles. Om Årgangsjubilæum kan man sige, at der 
fiskes i oceanet især for at finde de kvindelige udvekslingsstudenter, da mange har ændret efternavn ved 
giftermål. Derfor er det svært at finde dem i Google, Facebook, LinkedIn og Krak. 
 
Foreningsåret har været noget amputeret. Men det er jo ikke bare os, coronaen har ramt. Når samfundet løser 
op igen, har vi spændende talere på tapetet – udover dem, I allerede har hørt om. 
 
På Facebook kan bestyrelsen ikke længere følge med i, hvor mange der har set et givet opslag. Det skyldes, at vi 
er kommet over 200 medlemmer i gruppen. Men vi tror, at der stadig er rigtigt mange, der følger os der. 
 
Som flere af jer ved, skrev Leif Davidsen i en af sine nyere bøger om sit AFS-år i USA. I år har EU-eksperten Peter 
L. Vesterdorf udgivet sine erindringer ”It’s now or never”, og han skriver deri også om sin udveksling i USA i 1959-
60. 
 
Igen i år afholder vi Generalforsamling her i Café G, fordi halvdelen af Cigaren i AFS-Huset er inddraget til 
kontoranvendelse. Herefter er der ikke meget plads til at afholde et møde med meget mere end 10 personer. Og 
det er for lidt til vores arrangementer. 
 
Mie (Engel Jønsson) har foreslået, at hun tager orlov fra bestyrelsen i et halvt år, da mange personer på hendes 
arbejdsplads er berørte af Corona eller anden sygdom. Hendes opgaver dér kan beskrives som et moving target. 
 
Årgangsjubilæumsudvalget har fornuftigt valgt at udskyde dette års brunch og slå den sammen med den 
planlagte brunch i oktober 2021. Kirsten M. Anttila uddybede: ”En stor tak til 2020 jubilæumsudvalget, som har 
gjort et stort arbejde for at opspore årets jubilarer. Vi efterlyser deltagerlister på de 2021 jubilarer, som ikke var 
på udveksling I USA.  Al hjælp til at opspore AFS jubilarer er velkomne. De bookede lokaler på Restaurant Kastrup 
Strandpark burde efter vores skøn kunne rumme både 2020 og 2021 jubilarerne og andre interesserede til 
brunchen den 30. oktober 2021”. 
 
I perioden 2004-19 har foreningen i gennemsnit gennemført ca. 3 aktiviteter om året. Der kom først rigtig gang i 
aktiviteterne i 2010. 
 
Klaus nævnte også, at kasserer og revisor har haft problemer med at få regnskabet til at gå op i en højere enhed 
– altså få det til at stemme. Det behandles under pkt. 4. Regnskab. 
 
Klaus sagde tak til Lili Ochsner for hendes indsats i bestyrelsen og til Liisa Deth Theilgaard, som stiller op som 
kandidat til bestyrelsen.  
 
Der lød også en tak til de medlemmer, som lægger en ekstraordinær indsats i foreningens udvalg, for eksempel 
aftenmødeudvalget og jubilæumsudvalget.  
 
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! 
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3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde. Der blev henvist til afsnittet herom i den skriftlige 
beretning. 
 

4. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse. Årsregnskabet var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Steen Rabing 
gennemgik regnskabet. Under Passiver er der en afvigelse på 97,95 kr. pga. et manglende bilag, som stadig 
eftersøges.  Årsregnskabet blev godkendt. Dog blev det foreslået til næste år at vedlægge det foregående års 
regnskab, samt at ’’administrationsudgiften’ opdeles i underposter, da den specielt i år forekommer at være høj. 
Revideret Regnskab for AFS Alumni Jubilæumsfond blev fremlagt til orientering.  

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår samt kontingent for medlemmer af AFS Interkultur. 
Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret: 350 kr. enkelt/600 kr. familie/2.000 firma. Medlemmer af AFS 
Interkultur betaler uændret enkelt 150 kr. og familie 300 kr. – alle pr. år. 

 
6. Indkomne forslag (Ingen modtaget).  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Sammen med indkaldelsen var udsendt en kandidatliste med 2 

kandidater til bestyrelsen og 1 som suppleant. Dirigenten bemærkede, at der var plads til en suppleant mere. 
Formanden havde forsøgt at få flere til at stille op – men forgæves. Til bestyrelsen blev Birte Holm Sørensen og 
Liisa Theilgaard valgt. Som suppleant for en 1-årig periode blev Kirsten M. Anttila valgt.  

 
8. Valgt af revisor og revisorsuppleant. Jesper Klinting og Carsten Buhl genvalgtes som henholdsvis revisor og 

revisor suppleant.  
 

9. Eventuelt. Under eventuelt nævnte Marie Louise, at AFS Interkultur nu er på LinkedIn således at man kan linke til 
AFS Interkultur på sin LinkedIn profil. Marie Louise vil prøve at fremskaffe et AFS I badge. 

Mødet sluttede kl. 20.45. 

 

Referat skrevet af Birte Holm Sørensen 

 
 
 
 


