
Tak for året 2022  – Godt nytår 2023 

Som afgående formand vil jeg gerne takke alle vores medlemmer for jeres engagement i 2022, hvor vi har 

arbejdet på at skabe nyt liv i foreningen efter covid-19 lockdown i 2020-2021. Nedenstående er min 

personlige, uformelle beretning og er ikke udtryk for bestyrelsens holdning. 

Efter generalforsamlingen 28. marts 2022, holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde 29. april og 

har siden holdt bestyrelsesmøder 24. maj, 13. juni, 23. august, 3. oktober, og 5. december samt møde med 

NIRAS og UM den 11. oktober. Nogle af møderne er foregået online. Der ligger referat fra de fleste møder 

på foreningens hjemmeside og på FSB Foreningens Facebook. 

Tak til Nana Sofia Hansen for med professionel indsigt at have passet vores sociale medier. Nana er 

fremover også næstformand for foreningen og genopstiller heldigvis til generalforsamlingen.  

Kontingent 

Der er ikke offentliggjort referater af møderne den 24. maj og 13. juni, hvor vi gennemgik medlemsliste og 

restancer samt andre opgaver, der ikke har en bredere offentligheds interesse. Vi har dog løbende oplyst 

om fx medlemstal på vores Facebook https://www.facebook.com/groups/1392631514210771. Vor 

afgående kasserer gennem mange år, Bo Flindt, var en stor hjælp, indtil vi i juni havde fået bankpapirerne 

ordnet, så Ewa Chylinski kunne gå i gang med at rykke for kontingent. At skifte kasserer er en krævende 

proces, og heldigvis genopstiller Ewa til generalforsamlingen.  

Kontingent opkræves fremover i januar for hele kalenderåret. Kontingent følger jo regnskabsåret, og næste 

års kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent for kalenderåret 2023 er stadig 200 kr., som 

skal betales i januar. Bed banken overføre pengene til Reg.nr. 5479 Konto-nr. 000 42 73 165. Den overførsel 

kan man jo taste ind i netbanken med det samme, så man ikke glemmer det       

Kontingent har været et tilbagevendende emne, for mange medlemmer har været usikre på, om de havde 

betalt. Vi synes ikke, det skal være et problem fremover. Foreningens medlem, jurist Ib Kok Hansen, har 

lavet forslag til vedtægtsændringer til bestyrelsen. De tilsigter bl.a. at gøre nogle ting omkring kontingent 

mere tydelige. Forslaget skal drøftes på generalforsamlingen 6. marts 2023 og vil blive udsendt af 

bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.   

Arrangementer 

Vi har holdt nogle spændende, aktuelle arrangementer i det forløbne halve år.  

Vi lagde stærkt ud med et møde med Harald Hartvig Jepsen 30. maj i Charlottehaven. Emnet var Ukraine – 

hvordan kunne landet udvikle demokratiske institutioner i lyset af Ruslands invasion?  Det var en både 

informativ og festlig aften, hvor bestyrelsen havde besluttet at bruge af foreningens opsparede kontingent. 

Mange medlemmer, som i årevis har betalt til foreningen, deltog i den efterfølgende middag med to retter 

og vin. Dette arrangement blev båret i fællesskab af hele bestyrelsen og med sparring fra Hanne 

Severinsen. Det var en dejlig aften. 

I august fik vi midt i hedebølgen besøg af Ph.D. Regitze H. Rohlfing-Frederiksen fra Institut for 

Statskundskab ved Københavns Universitet, som holdt oplæg om civilsamfunds politiske, demokratiske 

påvirkning i Centraleuropa og Østeuropa. Vi fik en berigende snak med Regitze H. Rohlfing-Frederiksen, 

også under den efterfølgende middag. Lars Peder Bjørnedal Hollænder var ansvarlig for dette arrangement. 

Blandt deltagerne var vores tidligere formand Tom Høyem, som til dagligt bor i Tyskland, men som stadig er 

valgobservatør, og som jævnligt bidrager gavmildt til foreningen. 

https://www.facebook.com/groups/1392631514210771


I oktober deltog mange af medlemmerne i fejringen af FSB’s 25 års jubilæum i Eigtveds Pakhus. 

November bød på et super interessant møde om FSB-arbejdet gennem tre årtier arrangeret af Hanne 

Severinsen. Der var yderst interessant oplæg ved medlemmerne Niels Erik Nielsen, Erik Thau-Knudsen og 

Jette Gottlieb.  

Før jul havde vi i december besøg af journalisterne Vivian Jordansen og Kristian Mouritzen, som lagde op til 

diskussion i lyset af midtvejsvalget i USA. Foreningens nye formand, Lise Thorsen, stod for dette flotte 

arrangement. Vivian Jordansen blev også til spisning, så vi kunne fortsætte diskussionen, og det er mit 

indtryk, at alle gik inspirerede derfra.  

I hele efteråret har Lars Peder Bjoerndal Hollænder holdt kontakt til Østerbrohuset, hvor vi har holdt 

møder. Det er ham, som har booket lokaler og arrangeret middage. Nana Sofia Hansen har taget imod 

tilmeldinger, og Ewa Chylinski har tjekket indbetalinger, så foreningen ikke har stået med regning for 

middage. Det har været et formidabelt teamwork.  

Vi gamle 

Et emne af stor interesse for vores medlemmer er mulighederne for at blive udsendt på valgobservationer 

efter pensionsalderen. Der er tilbagevendende forlydender om, at hverken EU eller OSCE vil sende folk ud 

på længere missioner efter 65 år. Lige så vedholdende afvises disse forlydender, og NIRAS fastholder, at det 

vil stride mod loven af vælge folk fra på baggrund af alder. Der er imidlertid ingen tvivl om, at mange af os 

tror, der er et usynligt/uformelt aldersloft. 

Et emne, som blev rejst i foråret 2022, var en bestemmelse i vores kontrakter om, at medlemmer over 70 

år ikke er dækket af livsforsikring. Hanne Bang og Lars Peder Bjørnedal Hollænder undersøgte spørgsmålet, 

og Hanne Bang har skrevet om det på Facebook den 14. juni. De konkluderede at ”ændringerne for de 

fleste +70årige ikke et stort praktisk problem.”  

Det er min opfattelse, at vi ældre skal kæmpe for fortsat at blive udsendt og ikke skade vores chancer med 

krav om en livsforsikring. Vi er jo dækket af syge- og ulykkesforsikring på lige vilkår med de unge, men (groft 

sagt) vores efterladte får altså ikke erstatning, hvis vi dør af alderdom i en seng under udsendelse. Det kan 

jeg godt leve med. 

Et sidste ord 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den store samlede indsats, som blev lavet i 2022. Jeg vil også gerne takke 

de medlemmer, som har deltaget i møderne, og som på forskellig vis har hjulpet os i bestyrelsen.  

Jeg er udtrådt af bestyrelsen, da jeg rejser på et halvt års forskningsophold ved USC Annenberg School for 

Communication and Journalism, afdelingen for public diplomacy. Hanne Bang, som har været sekretær, 

genopstiller ikke til generalforsamlingen i marts. Vi er derfor to, som forlader bestyrelsen i 2023. Tak for 

samarbejdet til Hanne.  

Jeg rejser til USA med en følelse af, at foreningen, som jeg har været medlem af i to årtier, er i de 

allerbedste hænder hos formand Lise Thorsen, næstformand Nana Sofia Hansen, kasserer Ewa Chylinski og 

bestyrelsesmedlem Lars Peder Bjørnedal Hollænder. Jeg glæder mig til at deltage i møderne igen, når jeg 

kommer hjem.  

Billeder fra året er lagt i et fotoalbum på Facebook. Tilføj gerne billeder til albummet. 

Rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle medlemmer fra Kirsten Mogensen 


