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20 medlemmer mødtes kl. 17 til lækker tapas på Brede Høker i Kgs. Lyngby. 

 
Årsmødet startede kl. 18.00 med følgende program: 

 
• Velkomst ved AFS Alumni ved formand Klaus Faartoft.  

Efter kort præsentationsrunde gik årsmødet i gang, i år med AFS’ere fra årgang 1956 til 2016. 
 

• Nyt fra AFS Interkultur ved Ida Vægter Rasmussen, bestyrelsesmedlem. 
Ida gav en status på aktiviteterne og økonomien i AFS Interkultur. Hun fortalte om tiden efter Covid 
og den genopretningsplan, som foreningen i øjeblikket gennemgår. Sendetallene begynder at se 
bedre ud, men der er fortsat store udfordringer med at værte deltagere. Tendensen er den samme i 
alle lande.  
 
Sende-programmer: I 2022 er der udsendt 136 helårsdeltagere mod 145 i 2021. Der er udsendt 83 på 
18+ programmer mod 28 sidste år og sendt 1 deltager afsted på korte programmer.  

 
 
Værte-programmer: AFS værter 100 deltagere på helårsprogrammer mod 103 sidste år og 127 
deltagere er værtet på 18 + programmer. Det er en fin stigning i forhold til sidste år, hvor 97 blev 
værtet på 18+ programmer. 96 deltagere er værtet på korte programmer og 48 på øvrige programmer. 
I 2021 var tallene hhv. 67 og 46.  
Højskole- og efterskoleprogrammer har stor succes og AFS glæder sig over det gode samarbejde med 
skolerne. 
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AFS Sverige tilbyder kun helårsskoleprogrammer og i 2022 blev 35 sendt afsted og 45 deltagere er 
værtet i Sverige. I 2021 var tallene hhv. 26 og 38. 

 

 
 
Igen i år har det været stort administrativt og logistisk arbejde at nå i mål med opgaverne i både 
Danmark og Sverige og det har ladet sig gøre takket være ihærdig indsats fra de ansatte og frivillige.  
 
Bestyrelsen har i 2022/2023 valgt at sætte ekstra fokus på frivilligudvikling, samvær/trivsel og 
økonomien. 

• Frivillige: 
o AFS har ansat foreningskonsulenter rundt i landet til at understøtte arbejdet i 

lokalforeningerne 
o Der arbejdes på ny frivillighedsstrategi 
o Der arbejdes på AFS Center for Interkulturel Læring 

• Samvær/trivsel: 
o Samværspolitik er vedtaget på generalforsamlingen 
o Fokus på fortsat samtale om sund foreningskultur, grænser og trygge rammer 

• Økonomi: 
o Der arbejdes på stabilisering af økonomien. Sendetallene til USA har stor betydning 

for økonomien 
o AFS forventer underskud på driften i 2022 
o Ny stipendiestrategi udtænkes 
 

 
Efter Ida’s oplæg var der spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. Der blev bl.a. talt om det 
særlige ved AFS -programmer sammenlignet med andre organisationer (interkulturel læring, stærk 
forenings- og frivillighedskultur mm).  
 
AFS medlemskab blev drøftet: hvad tilbydes medlemmerne og hvordan/hvornår kommunikerer AFS 
med sine medlemmer. Ida fik opfordring med til bestyrelsen: se på medlemsplejen og overveje 
hvordan medlemmerne kan støtte AFS med konkrete opgaver. En deltager tilføjede ” vi hører kun 
fra AFS, når der er akut brug for værtsfamilier”.  
 

• Årets modtager af AFS Alumni DKs jubilæumslegat var Clemens Merker. Clemens var i Japan i 2016 
og har lige siden lagt en stor indsats i POK og lokalforeninger i Ringkøbing og Absalon (København). 
Han er aktiv i de nationale lejre, har udviklet undervisningsmateriale og er nu blevet medlem af den 
nationale bestyrelse.  
Clemens takkede for legatet med ordene ” Tusind tak for legatet! De tilbagemeldinger, jeg får fra 
deltagerne på de forskellige lejre, er det hele værd! ” 
 

• Herefter talte aftenens hovedtaler Amalie Ferdinand, årgang ’97-98 (Guatemala) om sit ophold og om 
sit arbejde i Board of Trustees. Amalie er i dag ansat som forhandlingschef i Uddannelsesforbundet. 
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Første del af Amalies oplæg handlede om den praksisbaserede læring, Amalie fik med sig fra sit AFS 
ophold og som hun efterfølgende har haft bred mulighed for at udvikle og udforske som frivillig.  
Amalies interesse for den livslange læring har fulgt hende i studie- og arbejdslivet, og i aftenens oplæg 
delte hun generøst ud af sin viden og begejstring.  ”Jeg har ledelseserfaring med fra AFS. At kunne lytte 
til andre, motivere og engagere. Det betyder utroligt meget”. 
 
Anden del af oplægget handlede om Board of Trustees og om Amalies arbejde som formand. Arbejdet 
og opgaverne er i høj grad præget af eftervirkningerne efter pandemien og de økonomiske 
udfordringer, det har givet partner-landene.  
 
I 2022 kan AFS fejre 75 års jubilæum og der er meget at fejre! AFS er den største og ældste 
organisation, som tilbyder udvekslingsprogrammer. AFS er repræsenteret i 98 lande og har haft ca. 
500.000 deltagere verden over.  
Meget har ændret sig siden 1947, ikke mindst viften af programmer.  
Helårsprogrammer udgør stadig en stor del af aktiviteterne men også korte ophold og online-
programmer får stadig mere betydning. AFS Interkultur (Danmark) er med til at inspirere andre lande 
med de gode erfaringer fra korte ophold på højskoler mm.  
 
Nye lande kommer til og AFS har i år åbnet aktiviteter i Mongoliet, Sydkorea, Wales og i Sri Lanka.  
 
Pga. økonomisk vanskelige år, er der ny tendens til at samarbejde om driften på tværs af grænser: AFS 
Interkultur (DEN) drifter AFS Sverige. Belgien (Flandern) er gået samme med Holland. 

 
 

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

1. Valg af dirigent. Fleming Friis Larsen blev enstemmigt valgt. Han 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: 
16 var fremmødt til generalforsamlingen. De foregående år tilbage har vi været 15, 15, 17, 11, og 19. 

 
Kirsten M. Anttila bidrog med sidste nyt om årgangsjubilæet den 29/10: der er 41 tilmeldte og det er 7. 
år festen holdes. Alle er hjertelig velkomne og festen holdes hvert år, den sidste lørdag i oktober. 
Festtaler i år er Mauro Lucardi ’92 deltager fra Argentina, som nu er bosat i Danmark.  
 
Klaus fortalte om turen til Cirkusrevyen og spisning hos Peter Liep’s Hus. Vejret var helt i top og 
stemningen blev suppleret af, at restaurantens nye ejere samtidig afholdt åbningsreception og i den 
anledning tilbød gæsterne bobler. Det nød alle godt af. 
 
Jubilæumsskrift: Ea Stevns Matzon og Klaus har taget initiativ til at fremstille nye indstikssider til det 
15 år gamle jubilæumsskrift og arbejder fortsat på sagen. Det tager længere tid end ventet. 
 
Til afslutning takkede formanden alle medlemmer, som gør en ekstraordinær indsats i foreningens 
udvalg fx aftenmødeudvalget og årgangsjubilæumsudvalget.  
 
Formanden rettede også til AFS Interkultur for samarbejdet, tak til returnees, tidligere værter og andre 
for fortsat at støtte op om foreningens arbejde. Uden jer, ingen AFS Alumni DK! 
 
Beretningen blev godkendt. 
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3. Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde.    

Formanden fremlagde planer for det kommende år. Hovedopgaverne er: 
o Årgangsjubilæum 
o Aftenmøder 
o årsmøde og generalforsamling 
o uddeling af stipendier og jubilæumslegat  
o opkrævning af kontingent 

       Bestyrelsen arbejder på ny hjemmeside. 
 

4. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse. Årsregnskabet var vedlagt indkaldelsen. Kasserer 
Liisa Deth Theilgaard gennemgik regnskabet. Liisa oplyste, at der er uddelt 1 legat på 20.000 kr. Årets 
resultat: Underskud på 164,54 kr.  
 
Årsregnskabet blev godkendt.  
 
Regnskab for AFS Alumni Jubilæumsfond blev fremlagt til orientering. 
 
Bestyrelsen blev opfordret til at se på regnskabsmæssig sammenlægning af de to regnskaber for at 
undgå dobbelt bankgebyr. Dette kræver en vedtægtsændring, som Fleming Friis Larsen tilbød at se 
nærmere på. 
 

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 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Sammen med indkaldelsen var udsendt en 
kandidatliste med 2 kandidater til bestyrelsen og 2 som suppleanter.  

Til bestyrelsen blev Liisa Deth Theilgaard og Birthe Holm Sørensen genvalgt for periode på 2 år. Som 
suppleant for en 1-årig periode blev Jette Rye Schmidt nyvalgt og Mie Engel Jønsson genvalgt.  

 
8. Valgt af revisor og revisorsuppleant. Carsten Buhl blev genvalgt som revisor og Tom E. Thomsen 

genvalgt som revisorsuppleant. 

 
9. Eventuelt.  

Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamling og Solveig Engberg for arbejdet 
som bestyrelsesmedlem.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.05 
 
 

 
For referat: Mie Engel Jønsson  


