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16 medlemmer mødtes kl. 17 til et lækkert aftenmåltid på Restaurant Kastrup Strandpark.  

 

Årsmødet startede kl. 18.00 med følgende program: 

 
• Ida Marie Garder, næstformand i AFS Interkultur præsenterede Nyt fra AFS Interkultur. Foreningen begynder 

så småt et se en vej ud af Covid-19 med flere aktiviteter og der er håb for både sende- og værtsprogrammerne. 
Men AFS forventer, det vil tage tid at komme tilbage til almindelig drift. 

 
Både sende- og værte-tal er igen i år atypiske: for det danske sendeprogram var der 6/43/104 på henholdsvis 
kort/Sentio (over 18 år)/helårsskoleprogrammer i 2020 og 1/28/145 på de tilsvarende programmer i 2021.  
For værts-programmet var tallene for 2021 46/93/97/67 for øvrige, helårs/Sentio (over 18 år)/korte programmer 
mens de tilsvarende tal for 2020 var 34/117/128/8.  For det svenske program er tallene 38 + 8 værte/sende i 
2020 og 38+26 værte/sende for 2021. 

 
Det har været et stort administrativt og logistisk arbejde at nå i mål med opgaverne og det har ladet sig gøre 
takket være ihærdig indsats fra de ansatte og frivillige. AFS har valgt at fastholde medarbejderne – og 
kompetencerne, så driften igen kan øges, når vi har lagt pandemien bag os.  

 
Ida fortalte om Frivilligaktiviteterne: en ny foreningsdag for alle aldre blev afholdt første gang i september. 
Der har været holdt en del online webinarer – med gode erfaringer.  En del af det digitale arbejde fortsætter 
fremover. Der har været afholdt såvel fysiske som digitale lejre.  
Om Frivilligbasen fortalte Ida, at der desværre mangler nye hænder pga. 2 små årgange.  
 
POK er godt tilbage og har et godt aktivitetsniveau men også her er der udfordring med at få fat i de unge fra 
2019 og 2020.  
Et par udviklingsstudenter har desværre ikke fået værtsfamilie i Danmark og kan desværre ikke få deres 
danske AFS ophold. 
 
AFSI forventede, at aktivitetsniveauet for foreningen i 2021 ville være på 50%.  Heldigvis går det bedre end 
forventet: resultatet er ca. 80%. AFS I er naturligvis afhængig af, hvordan det går AFS i andre lande og det er 
for tidligt at spå om det på nuværende tidspunkt. Pandemien er ikke ovre, en del lande er endnu hårdt ramt. 
AFS arbejder globalt ud fra en Network Recovery Plan, som skal hjælpe foreningerne godt ud af krisen. 
 

• Årets modtager af AFS Alumni DKs jubilæumslegat var Morten Sørensen, som er værtskoordinator i 
Nordsjælland Lokalforening og aktiv i POK. Han har været udvekslingsstudent i Japan og har trods sin unge 
alder opnået gode resultater i lokalforeningen. Morten har i de seneste år været meget engageret i at skabe 
et stærkere fundament for lokalforeningen og det er i høj grad hans fortjeneste, at der i år er flere familier, 
der kan byde udvekslingsstudenter velkomne og få den interkulturelle oplevelse, han selv oplever at have 
fået så meget ud af.  

 

• Herefter talte aftenens hovedtaler Flemming Konradsen, årgang ’82 om ”Hvordan AFS har påvirket min 
interesse for arbejdet med global sundhed”.  Flemming fortalte om sit spændende ophold i Ohio, USA, i et 
hjertevarmt miljø, rimeligt konservativt, hvor både Amish og konservative katolikker var en del af bybilledet. Der 
var mange ”det må man ikke” at rette sig efter og mange forventninger. Flemming skulle fx. ret hurtigt have en 
plan for at tjene egne penge. Så en græsslåmaskine blev indkøbt på afbetaling, og overskuddet blev hver uge delt 
mellem værtsfar og søn.  
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Erfaringerne og de lærerige oplevelser fra Ohio har fulgt Flemming, ligesom professionelle valg og evnen til 
”udsyn” stadig kan kobles til de personlige værdier, AFS opholdet gav.  Flemming har arbejdet i London, Afrika og 
i Østen og er i dag professor i Global Sundhed på Københavns Universitet. På sine rejser og i sin forskning har han 
flere gange mødt andre AFS’ere, som også arbejder med de globale udfordringer for sundhed. 
I den sidste del af oplægget fortalte Flemming om arbejdet med pandemier (Covid-19) og årsmødedeltagerne 
spurgte flittigt og nysgerrigt til arbejdet. En stor tak til Flemming for et godt oplæg! 
 
 

Generalforsamlingen startede umiddelbart efter Årsmødet med dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 
Inden generalforsamlingen gik i gang, udtalte formand Klaus Faartoft mindeord fra Fleming Friis Larsen om 
Jesper Klinting og forsamlingen holdt ét minuts stilhed. 
 

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: 

 
Bestyrelsen bruger rigtig mange timer på at planlægge Årsmøde/Generalforsamling såvel som 
Årgangsjubilæum. Opgaverne til Årsmøde og Generalforsamling kender vi, men til Årgangsjubilæerne skal der 
hver gang fiskes i oceanet for at finde deltagerne, især de kvindelige udvekslingsstudenter, da mange har 
ændret efternavn ved giftermål. 

 

Foreningsåret er så småt i gang igen. Der har været arbejdet intenst på årgangsjubilæet og 71 er tilmeldte. 
Sidste år blev jubilæet ikke holdt, så i år holdes for ekstra mange.  Foreningen har afholdt 2 arrangementer: i 
Cirkusrevyen (28 deltagere) og besøg i Novo (30 deltagere), hvor Niels Lund ’84 havde et meget inspirerende 
oplæg og rundvisning. 
 
Formanden takkede alle, som arbejder i udvalgene. Uden jer, ville foreningen ikke fungere.  Formanden 
rettede også en tak til AFS Interkultur for det gode samarbejde.  
Tak til Steen Rabing, som forlader bestyrelsen og kassererposten.  

 

 
Beretningen blev godkendt. 

 
 

3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde.    
Generalforsamling er flyttet til Restaurant Kastrup Strandpark, hvor vi også holder årgangsjubilæet. Vi har allerede 
nu reserveret restaurant til jubilæet i 2022 (sidste lørdag i oktober). Formanden efterspurgte ideer til mødelokaler 
for kommende årsmøde og generalforsamling.  
 
Stå til Søs med AFS afholdes igen i 2022 og foreningen har planer om aftenmøde om klima. Andre forslag fra 
medlemmerne er velkomne. 
 

 
 

4. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse. Årsregnskabet var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Steen Rabing 
gennemgik regnskabet.  
 
Årsregnskabet blev godkendt.  
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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 1 
kandidat til bestyrelsen og 3 som suppleanter. Dirigenten bemærkede, at der var plads til ét 
bestyrelsesmedlemmer mere. Og at der kun skal vælges 2 suppleanter. 

Kirsten Anttila accepterede at stille op som medlem i stedet for suppleant. Jytte Tholstrup Sørensen meldte sig 
som kandidat til bestyrelsen. 

 

Til bestyrelsen blev Klaus Faartoft (genvalg), Kirsten M. Anttila og Jytte Tholstrup Svendsen valgt. Som 
suppleant for en 1-årig periode blev Solveig Kolbe Engberg og Mie Engel Jønsson valgt.  

Alle valg var med akklamation. 

  

Bestyrelsen er herefter: 

Klaus Faartoft, Birte Holm Sørensen, Liisa Deth Theilgaard, Kirsten Anttila og Jytte Tholstrup Svendsen, samt 
Marie Louise Jacobs fra AFSI. 

. 

 Suppleanter er Solveig Kolbe Engberg og Mie Engel Jønsson.  

 
8. Valgt af revisor og revisorsuppleant. Carsten Buhl valgtes som revisor og Tom E. Thomsen nyvalgtes som 

revisorsuppleant. 
 

 
9. Eventuelt.  

Formanden og Kirsten Anttila holdt begge en lille takketale for Steen Rabing. Han kvitterede med et stort tak for 
samarbejdet. 

 
Mødet sluttede kl. 20.55. 

 

 
Referat skrevet af Mie Engel Jønsson  
 
 
Referatet godkendt og underskrevet af 
 
 
 
Klaus Faartoft                        Helle Skjerbæk 
Formand     Dirigent 
 
 
 


