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FOKUS PÅ MÆRKESAGER
Nye regler for familiesammenføring og optjening af folkepension har været højtprioriterede mærkesager for Danes Worldwide i 2017, ligesom lanceringen af nye undervisningstilbud har været på dagsordenen.
vis kom begge produkter godt fra start. Det betyder
også, at den økonomiske satsning, som ligger til grund for udviklingen af de mange nye undervisningstiltag har været rigtig.

2017 blev et år med ekstra fokus på Danes Worldwides mærkesager: konvertering af IB-karakterer,
familiesammenføring og optjening af folkepension.
Det skyldes ikke kun, at interessen – ikke mindst
blandt medlemmerne – for netop disse politiske
emner er stor, men også at disse områder har stor
vægt hos potentielle medlemmer. Bl.a. hos de virksomheder, som overvejer at indgå en corporate
membership-aftale med os.

For det er naturligvis stadig yderst vigtigt, at Danes
Worldwide – også fremover – fokuserer på online
danskundervisning, da det er her muligheden for
øget indtjening ligger. Derfor valgte foreningen i
2017 at styrke undervisningsafdelingen ved at ansætte Paw Kraglund som undervisningschef og
dermed sikre, at udviklingen af kerneprodukterne
kan fortsætte – herunder også udviklingen af Sommerskolen og Mini-Sommerskolen.

Derudover har arbejdet med mærkesagerne gjort
foreningen endnu mere synlig – både blandt politikerne på Christiansborg og i pressen. Den øgede
synlighed omkring mærkesagerne har også gjort, at
journalister fra såvel de trykte som de elektroniske
medier nu i langt højere grad henvender sig til generalsekretæren for kommentarer.

I slutningen af året blev det vedtaget, at Danes
Worldwide i 2018 skal påbegynde arbejdet med
en ny strategi for Danes foreningen og det fremtidige arbejde. Strategien skal være klar til præsentation i forbindelse med 100 års-jubilæet i 2019, som
dermed også bliver startskuddet til de – forhåbentlig
– næste 100 år i Danes Worldwides historie.

Det var også i 2017, at Danes Worldwide lancerede
endnu to nye undervisningstilbud. I februar blev der
åbnet for tilmeldingen til Begynderdansk 13+, og i
september blev Basisdansk 13+ lanceret. Og heldig-
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UNDERVISNING
2017 blev året, hvor vi fik dækket alle niveauer i onlineundervisningen, så vi nu kan tilbyde online danskundervisning på alle niveauer og til alle aldre (fra 6 år og op).
Alderspræsidenten blandt eleverne er 87 år og bor i USA.
er eleverne fra 13 år og opad. Programmet supplerer
således vores allerede eksisterende undervisning for
de yngste, Begynderdansk 6-12 år. Begynderdansk
13+ har været til glæde for 79 elever i 2017.

Det blev også i 2017, at alle elever på onlineundervisningen blev flyttet til den nye undervisningsportal (LMS-system), CANVAS, som har en mere moderne brugerflade og dermed nye muligheder. På
Skoledansk tilbyder vi nu VCE-undervisning (Virtuel
Classroom Education) til alle elever fra 0. – 9. klasse.
Det betyder, at eleverne ca. fire gange om året kan
mødes med deres lærer og klassekammeraterne i
et virtuelt klasserum i en live-session. Klasseundervisningen byder bl.a. på gruppearbejde for de ældre
elever og fællessang for de yngste.
På niveauet Skoledansk havde vi 495 elever i 2017.

Udviklingen af Begynderdansk 13+ blev støttet af
Brebøls Fond og LB Fonden.
Basisdansk 13+
I september kunne de første elever møde hinanden
på mellemniveauet, Basisdansk, som er niveauet
for elever, der allerede har et grundlæggende kendskab til dansk. Eleverne modtager nye opgaver
hver uge og får personlig feedback fra én af Danes
Worldwides lærere. I første omgang gælder tilbuddet elever fra 13 år og opad. Yngre elever vil stadig
kunne passe ind på onlineundervisningens øvrige
tilbud. Basisdansk 13+ havde en god start med hele
51 elever i efteråret 2017. Udviklingen fortsætter i
2018, så eleverne kan fortsætte på dette niveau.

Danes-film til Skoledansk
Onlineundervisningen har altid produceret undervisningsfilm til Skoledansk, men i 2017 har filmkonceptet fået en ny vinkel. Filmene dækker fortsat
dansk kultur, men der bliver i højere grad taget udgangspunkt i børn og unge i Danmark. Samtidig
differentieres der nu med én film til de yngste elever
og én til de ældste. Temaerne i 2017 blev bl.a. fordomme, fritidsaktiviteter og naturligvis den årlige
julefilm, hvor eleverne blev inviteret hjem til lærerne
for at fejre jul og tale om juletraditioner.

Udviklingen af Basisdansk 13+ blev støttet af Ole
Kirks Fond og Danes Worldwides Sommerskole..
Learning Centers
Undervisningen i Dubai og Bangkok fortsatte i 2017,
og der er planer om at åbne yderligere to Learning
Centers i 2018. Samlet set har undervisningen omfattet 115 elever i 2017.

Begynderdansk 13+
I februar åbnede vi for Begynderdansk 13+, som er
et undervisningsprogram for unge og voksne, der vil
lære dansk på begynderniveau. Som navnet antyder,
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SOMMERSKOLEN
Igen i 2017 slog vi rekorden med det største antal elever i Sommerskolens 37-årige historie: I alt 501 børn og unge i alderen 9-17 år fra 64 lande deltog.
Desuden øgede Sommerskolens lillesøster, MiniSommerskolen, sin kapacitet, så 172 deltagere fra
38 forskellige lande kunne få glæde af det populære
tilbud til børn sammen med én eller flere voksne.

For at sikre en tæt dialog med afdelingsledere, undervisningsteams, aktivitetsledergrupper og skolernes faste personale, besøgte Anne Marie Dalgaard og Solveig Engberg traditionen tro de fire
skoler undervejs i forløbet.

17 dage uden friweekend
Sommerskolen 2017 fandt sted fra onsdag d. 5. til
fredag d. 21. juli og uden den ellers velkendte friweekend midtvejs i forløbet. Denne beslutning var
blevet taget bl.a. på opfordring fra familier, som ikke
har et stort netværk i Danmark, og af hensyn til flowet
i Sommerskolen.
Det nye tiltag blev vel modtaget af både familier,
elever og medarbejdere og vil derfor fortsætte i 2018.
Nogle af de yngste elever valgte dog af den grund at
tage på Mini-Sommerskolen i stedet for, hvor de ikke
skulle være væk fra far og mor i så lang tid.
Det havde dog ingen betydning for interessen, og
Sommerskolen kunne allerede melde udsolgt i januar 2017.På trods af den øgede kapacitet og det
komprimerede forløb måtte vi fortsat skuffe 44 elever
– særligt i aldersgruppen 9-14 år. Flere stod på venteliste helt frem til Sommerskolens start – klar til at
springe til med kort varsel.

2017 var også året, hvor alle tre aldersgrupper holdt
flyttedag. Således flyttede den ældste afdeling fra
Ryslinge Høj- og Efterskole til Vejstrup Efterskole, den
mellemste gruppe fra Vejstrup Efterskole til Bernstorffsminde Efterskole og den yngste gruppe videre
til Ringe Fri- og Efterskole.

Koordinering og ledelse
Koordinator Solveig Engberg havde det overordnede
ansvar for koordineringen af Sommerskolen og
planlægningen af Mini-Sommerskolen. Desuden var
Niklas Jessing tilknyttet som assistent til Mini-Sommerskolen, mens Malene Smidt Nielsen hjalp til med
bl.a. ansættelser på Sommerskolen.

Skoleflytningen gjorde, at vi samlet set havde plads
til flere elever, og at der samtidig var bedre legefaciliteter for den yngste aldersgruppe.
Personale
Blandt mange kvalificerede ansøgere valgte vi 38
lærere og aktivitetsledere til årets sommerskole. Lidt
under halvdelen af de ansatte var genansøgere,
og deres erfaring kombineret med nye, uprøvede
kræfter gav en fin dynamik, som både elever og undervisere havde glæde af.

Solveigs fokusområde var særligt kontakt til eksterne
samarbejdspartnere, herunder skolerne, samt afdelingsledere og forældre i parløb med Sommerskolens sekretær, Tina Andersen.
Planlægning og afvikling af Sommerskolen forløb
gnidningsløst. Lige som de foregående år var der to
afdelingsledere på hver af de tre skoler, og de respektive parløb fungerede upåklageligt.

Blandt lærerne og aktiviteteslærerne var der både
færdiguddannede lærere og lærerstuderende.
I elevernes fritid spændte de arrangerede aktiviteter
vidt: Fra sport og friluftsliv over drama og kreative
værksteder til spilcafé og madlavning. Til at lede
aktiviteterne ansatte vi faguddannede inden for fx
idræt, musik og design.

Igen i år var generalsekretær Anne Marie Dalgaard
skoleleder for Sommerskolen og havde således det
overordnede ansvar, mens koordinator Solveig Engberg stod for den praktiske afvikling af Sommerskolen.
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SOMMERSKOLEN

dag rundt om i verden. Artiklerne bliver bragt i Kids’
News i løbet af 2017 og 2018.

Konfirmation i Brahetrolleborg kirke
Konfirmationsforløbet blev i 2017 tilbudt som ét
koncentreret forløb uden forudgående onlineundervisning som tidligere. Kirkeministeriet foreskriver, at
konfirmationsundervisningen tilbydes i minimum 48
og op til 56 lektioner, og Sommerskolens 75 lektioner
lever derfor fuldt op til dette krav. Undervisningen på
Sommerskolen udgør dermed 100 % af undervisningen for de tilmeldte elever, hvor de tidligere afviklede
25 % af undervisningen online i forsommeren.

Evaluering
Sommerskolen er efterfølgende blevet evalueret af
både elever, forældre og medarbejdere. Tilbagemeldingerne har været meget positive, og eleverne
er generelt meget tilfredse med det koncentrerede
forløb, herunder danskundervisningen, som udgør
75 lektioner i løbet af de 17 dage.
Medarbejderne er bl.a. kommet med konstruktiv
kritik til det koncentrerede forløb på 17 dage, hvor
vi fremadrettet vil arbejder med et ”uge”-program
á 4-5 dages varighed efterfulgt af én fridag. Dette
skulle give mulighed for, at elever og medarbejdere
hurtigere kommer ind i en rytme og ikke bliver ”forstyrret” af udefrakommende weekender.

Tilbuddet havde i år tiltrukket hele 24 konfirmander,
og det blev derfor besluttet at afvikle konfirmationerne fredag d. 21. juli á to gange hhv. kl. 10.00 og
11.30. Hver konfirmand havde mulighed for at invitere 12 gæster, som nød de smukke rammer i Brahetrolleborg Kirke få kilometer fra Bernstorffsminde
Efterskole.

Efter Sommerskolen er Malene Smidt Nielsen blevet
fastansat som assisterende koordinator med fokus
på bl.a. ansættelser på Sommerskolen. I løbet af efteråret har Malene og koordinator Solveig Engberg
desuden evalueret forløbet med de medvirkende
skoler – herunder den nye samarbejdspartner Ringe
Fri- og Efterskole. I betragtning af at der er så mange
nye børn og voksne på de respektive skoler, er
både ledelsen og skolernes faste personale meget
tilfredse med afviklingen af Sommerskolen.

Konfirmanderne er ikke en del af et danskhold som
de øvrige elever på Sommerskolen. Men de møder
deres kammerater på skolen i forbindelse med
måltider, morgen- og aftensamlinger, aktiviteter om
eftermiddagen og aftenen samt på turen til København. Desuden bor konfirmanderne blandet med de
øvrige elever på skolen.
Sommerskolen i medierne
På afdelingen i Ringe havde skoledanskholdene
besøg af journalist og redaktør fra børneavisen Kids’
News, Jonas Stenbæk Christoffersen, som dels lavede et oplæg om journalistik til aldersgruppen og
dels interviewede nogle af eleverne om deres hver-

Mini-Sommerskolens assisterende koordinator er
i dette skoleår blevet ansat til at arbejde med et nyt
Mini-Sommerskolekoncept for aldersgruppen 10+
med forældre eller bedsteforældre.
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SOMMERSKOLEN
Glamsbjerg Fri- og Efterskole på Fyn danner nogle
dejlige rammer omkring Mini-Sommerskolen, og samarbejdet fortsætter derfor i 2018, selv om der ikke
er mulighed for at udvide antallet af deltagere nævneværdigt.

Legater
Takket være gavmilde fonde og donatorer har Sommerskolen i 2017 kunnet uddele legater svarende til
14 fulde ophold på Sommerskolen. Det var muligt
at begunstige 18 legatmodtagere fordelt på de tre
skoler, da der var flere værdigt trængende, og flere
legatansøgere samtidig havde mulighed for at finansiere dele af opholdet selv.
Vi vil gerne rette en stor tak til følgende fonde og
privatpersoner, der har begunstiget Sommerskolen
med legatmidler: Ole Kirks fond (tre legater), Oticon
(to legater), Saxild (et legat), Hempel (to legater)
samt to anonyme legatgivere (hhv. fire og et halvt
legat).

Tilmeldingen til opholdet åbnede i november 2016,
og målet var at kunne byde ca. 2 x 90 deltagere ophold på Mini-Sommerskolen. Der var derfor stor
tilfredshed med, at uge 1 hurtigt var overtegnet, mens
uge 2 næsten blev udsolgt – svarende til næsten dobbelt op i forhold til det foregående år. Også andre alternative overnatningsmuligheder blev taget i brug
– herunder ekstern overnatning for de familier, som
ikke ønskede at bo på elevværelser.

Mini-Sommerskolen
Mini-Sommerskolens succes i 2016 gjorde, at Mini-Sommerskolen i 2017 blev udbudt to gange:
henholdsvis d. 9.-14. juli og 15.-21. juli, som tiltrak
henholdsvis 95 og 74 deltagere. Flere forældre og
bedsteforældre ønskede at anspore deres børn eller
børnebørn for undervisning i dansk sprog og kultur
samt aktiviteter for børn og voksne – sammen og
hver for sig. Blandt deltagerne var 20 familier gengangere. 11 voksne deltagere var bedsteforældre,
63 forældre var dansktalende forældre, som derfor
deltog i kulturelle workshops fra floorball til kagebagning og nyere dansk litteratur.

Elevfordeling på de tre afdelinger af Sommerskolen:
Ringe: (aldersgruppen 9-12,5 år) 71 drenge og 74
piger.
Bernstorffsminde: (aldersgruppen 12,6-15,5 år) 91
drenge og 93 piger (heraf 24 konfirmander)
Vejstrup: (aldersgruppen 15-17 ved dispensation
18 år) 93 drenge og 76 piger (heraf 36 til 9. klassesprøven)
Eleverne kom fra 64 lande (i modsætningen til 63 i
2016). USA, England og UAE satte sig på henholdsvis
første-, anden- og tredjepladsen (i 2016 var topscorerne på 1. – 3. pladsen: USA, England og Schweiz.

Ikke-dansktalende voksne og børn deltog
sideløbende i danskundervisning om formiddagen.
Børnene blev undervist på niveauerne begynder-,
basis- og skoledansk svarende til 20 lektioner. Som
noget nyt blev der også undervist i 0. klasse for elever
i alderen 5-6 år, som ikke havde noget skriftsprog på
dansk eller andre modersmål. 19 voksne deltog i det
intensive danskkursus for voksne i løbet af én af de
to uger.

Top 6-lande:
• USA - 114 elever
• UK England - 37 elever
• UAE - 33 elever
• Frankrig - 32 elever
• Schweiz - 32 elever
• Spanien - 24 elever

FAKTABOX:
Sommerskolen er et knap tre ugers skoleophold for udlandsdanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog,
kultur og danske samfundsforhold. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt
netværk på tværs af landegrænser.
Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for
år, og i 2017 havde vi nøjagtigt 500 elever, hvoraf 59 % var gengangere. Deltagerne i Sommerskolen 2017 havde i
gennemsnit været med 2,23 gange.
Eleverne var fordelt efter alder på tre fynske efterskoler – henholdsvis Ringe, Bernstorffsminde og Vejstrup, der alle
ligger på Fyn.
Mini-Sommerskolen blev etableret i 2016 med i alt 110 deltagere på Glamsbjerg Fri- og Efterskole på Fyn. I 2017
blev det muligt at vælge mellem to forskellige uger, og dermed kom Mini-Sommerskolen op på samlet 161 deltagere.
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MÆRKESAGER & RÅDGIVNING
Nye regler om familiesammenføring og folkepension har fyldt meget i Danes Worldwides arbejde med mærkesager. Hvilket bl.a. har udmøntet sig i en række høringssvar
til lovændringerne.
Gennem hele 2017 har der været fokus på vores
mærkesager. Mærkesagerne har altid været højt prioriterede arbejdsområder, og vi har samtidig oplevet, at det netop er arbejdet med at være talerør over
for politikere og andre beslutningstagere, som ikke
mindst de seneste år har haft stor interesse blandt
medlemmerne. Det mærkes både i dagligdagen og
især ved de møder, vi har afholdt rundt omkring i verden.

Danes Worldwide indhente konkrete eksempler på,
hvordan netop danskere i udlandet forventes at blive
påvirket.
Møder med politikere
Desuden har især generalsekretær Anne Marie Dalgaard haft mulighed for at mødes med en
række ministre og andre folketingsmedlemmer. Det
gælder først og fremmest integrationsminister Inger Støjberg, som Anne Marie Dalgaard mødtes
med i oktober, hvor hun fik mulighed for at orientere
om de vanskeligheder, mange af vores medlemmer
oplever i forbindelse med stramningerne i udlændingelovgivningen.

Konvertering af IB-karakterer
Lobbyarbejde er et langt, sejt træk, og det kan tage
lang tid, inden man ser resultaterne. Derfor er det ekstra glædeligt, når resultaterne viser sig, og det har
de gjort med hensyn til reglerne om konvertering af
IB-karakterer. Her kunne vi i 2017 med glæde konstatere, at vores arbejde har båret frugt.

Derudover har der også været spændende og givtige
møder med finansminister Kristian Jensen (Venstre) og ældreminister Thyra Frank (Liberal Alliance),
samt med folketingsmedlemmerne Bertel Haarder,
Michael Aastrup og beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsen (alle Venstre) samt Andreas Steenberg
og Sofie Carsten Nielsen (begge Radikale Venstre)
og Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet).

Et udvalg under Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede i juni 2017en rapport med en
helt ny måde at omregne karakterne på, så de unge
fra 2018 får bedre mulighed for at blive optaget på
en videregående uddannelse i Danmark.

Endelig har Anne Marie Dalgaard også i 2017 deltaget i møder i ETTW – Europeans Throughout The
World – i Bruxelles.

Udlændingelovgivningen
Også i 2017 har ændringer i udlændingelovgivningen stået højt på Danes Worldwides liste. Regeringen kom med et nyt udspil, og Danes Worldwide afgav høringssvar.

In house-rådgivning
Vores in house-rådgivning er populær blandt Danes
Worldwides medlemmer og har haft mange henvendelser i 2017. I 2017 fik vi i alt 593 henvendelser med
juridiske spørgsmål og 284 henvendelser til vores
studierådgivning.

I høringssvaret konkluderede generalsekretær Anne
Marie Dalgaard bl.a., at det nuværende lovforslag er
for mangelfuldt til at blive vedtaget i sin nuværende
form. Danes Worldwide anbefalede derfor konkret, at tilknytningskravet afskaffes for danske statsborgere, og at lovforslaget revideres, så alle udlandsdanskere har mulighed for at vende hjem med en
udenlandsk ægtefælle.
Samtidig lancerede vi en spørgeskemaundersøgelse
og en underskriftindsamling, hvor flere end 10.000
personer skrev under.
Ændrede regler om folkepension
I forsommeren varslede regeringen nye regler for
optjening af folkepension. Danes Worldwide gjorde
opmærksom på de problemer, reglerne ville give
vores medlemmer.
Det betød, at finansminister Kristian Jensen bad
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CORPORATE MEMBERS
Sammen med Dansk Industri arrangerede Danes Worldwide igen i 2017 et ud- og
hjemstationeringsseminar, som tiltrak mange interesserede. Derudover lancerede vi
et nyt nyhedsbrev til Corporate Members – på engelsk.
Den 26. januar 2017 inviterede vi i samarbejde med
Dansk Industri (DI) til årets ud- og hjemstationeringsseminar. Igen i år var det et velbesøgt arrangement i DI’s smukke hovedsæde på Rådhuspladsen.
Generalsekretær Anne Marie Dalgaard fortalte i sit
indlæg om de mange services og det store rådgivningsnetværk, Danes Worldwide tilbyder til corporate
medlemmernes medarbejdere.

Det nye nyhedsbrev er på engelsk og vil udkomme
fire gange om året, og alle virksomheder – uanset
om de er corporate medlemmer eller ej – kan abonnere på det ganske gratis.
Politiske briefinger
Danes Worldwides intensive public affairs-arbejde
har medført, at vi har udsendt specielt udarbejdede
politiske briefinger til vores corporate medlemmer. Vi
har således i år sat fokus på både familiesammenføring, folkepension og IB- karakterkonverteringen.
Dette er alle sammen områder, der er i danske virksomheders interesse.

I år havde vi inviteret Vestas til at orientere om
virksomhedens ud- og hjemstationeringspolitik,
herunder familiepolitik, medarbejderudvikling og
karrieremuligheder i en international koncern.
Som led i den ændrede sikkerhedstrussel i mange
lande, var også Control Risk inviteret til at give en orientering om, hvordan man arbejder med personlig
sikkerhed og give eksempler på, hvordan virksomhederne kan understøtte de udstationerede medarbejdere og deres familier.
Fokus på den danske Diaspora
Udenrigsministeriet inviterede Danes Worldwide
til en dialog om den danske diaspora. Vi har i 2017
arbejdet intensivt med at sætte fokus på den danske
diaspora – og deres talent.
Med udgangspunkt i ’Guldminerapporten’ fokuserede Danes Worldwide især på at orientere om,
hvorledes Danmark kan få udbytte af den danske diaspora i hele verden.
Til møderne i Udenrigsministeriet har vi perspektiveret den danske diaspora og den danske indsats,
bl.a. ved at komme med konkrete eksempler på den
lange række af lande, der nu aktivt har en politik,
der omhandler deres diaspora. Fx har Europarådet
udnævnt den 8. september til at være The European
Day of Diasporas.

Foto: Lars Himmer og Anne Marie Dalgaard

Danes Worldwide vil fortsat have en tæt dialog med
Udenrigsministeriet ikke mindst omkring den danske diaspora.

Strategiarbejde
Sidst på året påbegyndte vi arbejdet med at få lagt
en ny strategi, der skal klarlægge, hvilke services
vi skal tilbyde vores corporate medlemmer. Vi har
således afsluttet arbejdet med at opbygge et corporate inspirationskatalog, som skal bruges til at få
udarbejdet en opdateret strategi i løbet af 2018.

Nyt Corporate nyhedsbrev
Danes Worldwide har i 2017 lanceret et nyt Corporate nyhedsbrev. Vi vil i nyhedsbrevet dele viden og
skabe opmærksomhed omkring mobility forskning,
samt fokusere på problematikker og andre aktuelle
emner, der relaterer sig til mobility.

Strategien skal være med til at sikre, at Danes Worldwide i forbindelse med 100 års- jubilæet i 2019 er
opdateret og styrket til årene, der kommer. Såvel corporate medlemmer som ikke-medlemmer vil blive
inddraget med henblik på at afdække ønsker og behov i relation til Danes Worldwides arbejde.
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NETVÆRK
Flere rejser i udlandet og en række arrangementer i Danmark har præget 2017. Og så
blev Årets Verdensdansker-prisen overrakt til kokken og iværksætteren Claus Meyer.

Foto: Næstformand Carsten Dencker-Nielsen, Årets Verdensdansker Claus Meyer, Generalsekretær Anne Marie Dalgaard og Bestyrelsesformand Michael Metz Mørch.
Også i 2017 har generalsekretær Anne Marie Dalgaard haft en del rejseaktivitet og besøgt destinationer, hvor der har været afholdt møder for såvel
nuværende som potentielle medlemmer. På de kortere destinationer har der været afholdt møder i Warszawa, Berlin, hos Nato i Bruxelles og i Lissabon. Alle
steder var møderne velbesøgte.

som bestod af både en politisk del og en selskabelig del. Flere end 50 Danes Worldwide-medlemmer
fra det meste af verden deltog i en række arbejdsgrupper, som med udgangspunkt i vores rapport
”UdlandsDanmark – en overset guldmine?” drøftede
emner, der har særlig betydning for udlandsdanskere.

Rejser til Japan, Shanghai og USA
Generalsekretær Anne Marie Dalgaard besøgte Japan og Shanghai i foråret, nærmere bestemt fra den
17. til den 28. april, og USA i forsommeren fra 28. maj
til 10. juni sammen med marketingkoordinator Stine
Østergaard. Det foregik i forbindelse med Grundlovsdag 5. juni, hvor Anne Marie Dalgaard holdt
grundlovstalen ved to forskellige arrangementer i
hhv. New York og Washington D.C.

Aktiviteten i arbejdsgrupperne var stor, og alle var
enige om, at man sagtens kunne have brugt meget
mere tid til arbejdet. Bestyrelsesformand Michael
Metz Mørch var moderator på fremlæggelsen, hvor
mange spændende forslag og ideer kom for dagen.
Om aftenen var der middag på Restaurant ENIGMA
Kantina i København, hvor kokken og iværksætteren
Claus Meyer fik prisen som Årets Verdensdansker
2017, og Mai Ellegaard (Thailand) blev kåret som
Årets Repræsentant.

Årets Verdensdansker
I august afholdt vi et større medlemsarrangement,
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NETVÆRK
Møde om skat og pension
I marts afholdt vi et Senior Service-arrangement i
Fredensborghusene, hvor to af Danes Worldwides
ekspertpanel-deltagere – pensionsrådgiver Michael
Thomsen og skatteekspert Finn Madsen – orienterede om de seneste lovændringer ikke mindst på
folkepensionsområdet.
Spørgelysten var stor, og for første gang optog vi hele
arrangementet på video, som i en redigeret version
blev gjort tilgængelig for andre medlemmer, som
ikke havde mulighed for selv fysisk at være til stede.
Situationen på Afrikas Horn
Igen et Senior Service-arrangement – denne gang i
samarbejde med Det Danske Afrika-selskab og afholdt i Asia House. Ambassadør Mette Knudsen, som

er en erfaren karrierediplomat, der senest har været
ambassadør i Grækenland og Etiopien, analyserede
situationen i det østlige Afrika og fortalte om bl.a. sikkerhed, politik og udviklingen på Afrikas Horn.
Japan-møde
Den danske ambassadør i Japan, Freddy Svane,
som også sidder i Danes Worldwides bestyrelse, var
hovedtaler ved et medlemsarrangement i december.
Anledningen var 150-året for oprettelsen af de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark,
og Freddy Svane fortalte bl.a. om forholdet mellem
Danmark og kejserriget i øst – og naturligvis om sine
egne erfaringer som ambassadør i Tokyo.

Foto: Gruppediskussioner i Dansk Industri. I forgrunden: Maj Ellegaard og Marianne Hostrup Richter.
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MEDIER & MAGASIN
Danes Worldwide som organisation blev ifølge databasen Infomedia i 2017 omtalt i alt
256 gange i trykte og elektroniske medier i Danmark. Til sammenligning var omfanget
af medieomtale i 2016 i alt 110.
Baggrunden for mediernes interesse for og kontakt
med organisationen Danes Worldwide havde i 2017
især udgangspunkt i mange udlandsdanskeres
kritik af Danmarks (daværende) regler for danskinternationale familiers mulighed for at kunne flytte
til Danmark. Både Politiken og Børsen prioriterede
eksempelvis denne sag på forsideniveau.

Jyllands-Posten: “DF: Stram udlændingepolitik
står over hensynet til udlandsdanskere”

•

Børsen: ”Topchefer i Kina raser: Danmark lukket
for vores ægtefæller”

•

Berlingske: ”Knap 27.000 danskere risikerer
lavere pension”

•

Thelocal.dk: “Thousands of foreign-based
Danes sign protest against spouse law”

•

Csr.dk: ”Sådan får din virksomhed succes med
global mobilitet”

•

Mandag Morgen: ”Danske topchefer i udlandet:
Brug os meget mere, Danmark”

•

Her & Nu: ”15 år med savn”

•

Frederiksborg Amts Avis: ”Ingeniøren, der havde
blik for de store ideer”

POV International:”To be or not to be dansker”

Ligeledes ved årsskiftet blev der lanceret et selvstændigt DANES-univers på Facebook (facebook.
com/Danesmagasinet), hvor alle danskere over hele
verden (gratis) kan klikke sig ind på artikler tidligere
bragt i DANES – og derigennem lære Danes Worldwide og organisationens undervisningstilbud at
kende.

Eksempler på overskrifter
• Ritzau: ”Udlandsdanskere: Støjberg-forslag vil
diskriminere faglærte”

•

•

Redaktionen bag bladet bifalder beslutningen, da
den især åbner for på længere sigt at kunne behandle
forskellige stofområder dybere såvel som bredere,
hvilket harmonerer godt med bladets usædvanligt
brede målgruppe i alle verdenshjørner.

Medieomtale af Danes Worldwide 2016
• Alle medier (256)
• Landsdækkende dagblade (20)
• Regionale dagblade (33)
• Nyhedsbureauer (21)
• Webkilder (178)
• Fagblade og magasiner (3)
• Radioindslag (1)

Politiken: ”Udlandsdanskere i protest mod lov”

Flensborg Avis: ”Ny digital mulighed for at lære
dansk”

Medlemsmagasinet DANES
Magasinet DANES udvikler sig løbende. Det væsentligste nye skete i slutningen af 2017, hvor Danes
Worldwides ledelse besluttede at øge sidetallet men
samtidig reducere udgivelsesfrekvensen fra seks
udgaver til fremover fire årligt.

Men også helt andre historier, der involverer internationale danskere og dermed Danes Worldwide, blev
af medierne fundet samfundsvæsentlige og fandt
dermed vej til spalterne og skærmene.

•

•
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PR & MARKETING
Markedsføring er stadig en forholdsvis ny prioritet for Danes Worldwide. I 2017 handlede det især om web og digitale platforme – fx med øget annoncering på Facebook
og Instagram. Og med stor succes.
Fra november og frem til nytår kørte vi en ren content
marketing-kampagne. Det betød, at vi producerede
og genbrugte en række tekster, som bl.a. handlede
om fordelene ved at lære sprog – ikke mindst dansk.
Men uden at indholdet blev et konkret salgsbudskab
og reklame for vore undervisning. Og da kampagnen fortsatte ind i december, var det oplagt, at en hel
del af teksterne handlede om jul.

I 2017 var der særligt fokus på lanceringen af de to
nye undervisningsprodukter Begynderdansk 13+,
som blev skudt afsted 1. februar og Basisdansk 13+,
som blev lanceret 1. september.
Til trods for at det altid tager lidt tid at få løbet noget
nyt i gang, kom begge produkter godt fra start med
pæn interesse fra kunderne. Ikke mindst takket være
en massiv markedsføring og annoncering.

Virtual Reality (VR)
Et af de nye tiltag, vi fik afprøvet, var Virtual Realitymediet. Med et særligt 360 graders kamera – og
lærer på onlineundervisningen, Frederik Markussen,
som guide – blev der optaget en lille præsentationsfilm fra Sommerskolens afdeling i Vejstrup.

Samtidig oprustede vi også både på web-området
og på de digitale platforme. Bl.a. ved at ansætte
en ekstra webmaster, så vi nu har to IT-studerende
ansat. Det betyder ikke mindst, at vi stort set alle
ugens dage har en webmaster til rådighed i organisationen.

Ved hjælp af et par særlige VR-briller og mobiltelefonen, var det muligt at se sommerskole-filmen i en
særlig 360 graders version, så det var ”som at være
der selv”; det vil sige, at man kunne vende og dreje
sig, så man kunne se fx hele undervisningslokalet på
skolen.

Content marketing
Efter et massivt ”bombardement” med undervisningsprodukter, valgte vi i efteråret at skifte spor –
hovedsageligt for, at modtagerne ikke skulle opleve
Danes Worldwides annoncer som spam og dermed
blive immune over for salgsbudskabet.
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PR & MARKETING
VR-briller til repræsentanterne
I første omgang blev der indkøbt VR-briller i pap,
som blev sendt til samtlige Danes Worldwides
repræsentanter som PR-materiale. Virtual Reality er
uden tvivl et blandt flere af fremtidens medier, som vi
sandsynligvis vil gøre brug af – også i salgsøjemed.
Nyhedsbrevet voldsomt populært
Danes Worldwides ordinære nyhedsbrev, som udsendes 10 gange årligt, har i 2017 oplevet en markant stigning i antallet af abonnenter: fra ca. 5.000 i
februar til ca. 8.500 i december.
Samtidig er åbningsraten også bemærkelsesværdig, idet mellem 40 og 50 % af modtagerne åbner
nyhedsbrevet. Almindeligvis anses en åbningsrate
lige over 20 % som rigtig god.
Også flere – især (efter)skoler – har vist interesse for
at købe annoncebannere i nyhedsbrevet i 2017.

Annoncering på Facebook og Instagram
Den markante stigning i antallet af besøgende på
de sociale medier samt den øgede interesse for nyhedsbrevet skyldes ikke mindst annonceringen på
Facebook og Instagram.
Annonceringen har været målrettet direkte til
bestemte områder af verden – både dér, hvor Danes
Worldwide har medlemmer og repræsentanter, og
dér, hvor vi har ”sorte pletter” på landkortet. Hvilket
helt klart har været medvirkende til at øge kendskabet til foreningen. Og som – på sigt – medvirker til at
rekruttere flere medlemmer med øget salg af vores
produkter til følge.
Statistik for 2017
I skemaet her findes tallene for salg af de enkelte undervisningsprodukter samt antal besøgende på de
sociale medier fordelt over hele 2017, samt måltallene for samme.
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SEKRETARIATET
Også i 2017 sagde vi goddag og farvel til en række medarbejdere i sekretariatet. Bl.a.
blev både økonomistyring og juridisk rådgivning styrket, ligesom også sommerskolerne fik tilført ekstra ressourcer.
Det drejer sig om Kim Rasmussen, som er tilknyttet
lærer Frederik Markussen og eleverne i 4.-6. klasse,
og Ea Als-Andersson, som er tilknyttet lærer Anne
Frydendal og eleverne i 0.-3. klasse.

I begyndelsen af året ansatte vi Charlotte Krebs
som projektmedarbejder på Basisdansk 13+, som
Danes Worldwide lancerede pr. 1. september 2017.
Charlotte er lærer og har undervist i dansk, samfundsfag og historie og har desuden en diplomuddannelse som læsevejleder.

Fra august blev Malene Smidt-Nielsen tilknyttet
Sommerskolen som assisterende koordinator på
fuld tid, hvor hun bl.a. tager sig af rekruttering af personale og ansættelsessamtaler. Hun fik i efteråret
følge af Niklas Jessing, som blev midlertidigt ansat
i en deltidsstilling ligeledes som assisterende koordinator.

I januar blev Kim Koch ansat som senior økonomiansvarlig. Kim er merkonom i regnskab og kommer
fra et job som regnskabschef i Pharma Danmark,
foreningen for farmaceuter og andre lægemiddelkandidater.

I oktober afløste Yuriy Fogh Axelsen Daniel Skov
som vores in house juridiske rådgiver. Samtidig
blev stillingen opnormeret til 30 timer pr. uge. Yuriy
er cand. jur. fra Københavns Universitet og har bl.a.
tidligere arbejdet med udlændingeret med særligt
fokus på familiesammenføringer og arbejdstilladelser hos ImmigrationLaw.dk

Vi måtte sige farvel til webmaster Nicolai Traasdahl Tarp, da han nærmede sig færdiggørelsen af
sine studier. Som afløsere for Nicolai ansatte vi midt
i marts Stine Würtz Wæver og David MerrildHansen, som begge læser Kommunikation og IT på
Københavns Universitet.
Pr. 1. juli sagde vi desuden farvel til lærer Emil Rolsted, som efter otte år hos Danes Worldwide valgte
at søge nye udfordringer. Også lærer Line Valde Jørgensen tog vi afsked med.

Casper Arensberg Engberg blev ansat i oktobersom administrativ studentermedhjælper ca. 15 timer
om ugen i en tidsbegrænset stilling.

Nye studentermedhjælpere kom til på lærerværelset.
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AKTIVITETER
2017 var præget af flere besøg i udlandet og ikke mindst en række møder med danske
ministre og andre folketingspolitikere om mærkesager.
MARTS:
9. marts var der Senior Service-møde om skat og
pension i Fredensborghusene.
16. marts blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sommerskolen.
21. marts var der bestyrelsesmøde i Danes Worldwide.
22.-23. marts var Anne Marie Dalgaard på besøg i
Warszawa.
29. marts var Anne Marie Dalgaard til ETTW-møde i
Bruxelles.

JANUAR:
4. januar var Michael Metz Mørch til nytårskur på
Amalienborg.
11. januar mødtes Anne Marie Dalgaard med Bertel
Haarder (Venstre) for at tale om bortfald af 26 årsreglen.
12. januar havde Anne Marie Dalgaard, Pál Jauernik
og Daniel Skov møde med ekspertpanelet.
16.-17. januar var Lizette Harritsø og Stine Østergaard på arbejdsmiljø-uddannelse.
16.-17. januar deltog Anne Marie Dalgaard i ETTW’s
bestyrelsesmøde i Bruxelles.
23.-24. januar var Anne Marie Dalgaard i Göteborg
til det årlige møde med de nordiske søsterorganisationer.
25.-27. januar besøgte Emil Rolsted, Frederik
Markussen og Michael Marboe den årlige BETT-konference i London.
26. januar afholdt Danes Worldwide og DI det årlige ud- og hjemstationeringsseminar. Anne Marie
Dalgaard, Pia Porsborg Solmer og Stine Østergaard
deltog.

APRIL:
26.-28. april var Emil Rolsted og Michael Marboe til
Canvas-møde i Stockholm.
17.-28. april besøgte Anne Marie Dalgaard Shanghai og flere byer i Japan.
MAJ:
1. maj mødtes Anne Marie Dalgaard og Lise Schouboe med ældreminister Thyra Frank (Liberal Alliance).
10. maj havde Anne Marie Dalgaard møde med Michael Aastrup (Venstre).
15. maj afholdt Sommerskolen bestyrelsesmøde.
23. maj var der bestyrelsesmøde i Danes Worldwide.
23. maj blev Danes Worldwides ordinære generalforsamling afholdt i Det Danske Kulturinstitut.
30. maj-10. juni besøgte Anne Marie Dalgaard og
Stine Østergaard USA.

FEBRUAR:
21. februar var Laura Loop til uddannelsesmesse på
Rysensteen Gymnasium.
27. februar var der personalearrangement, hvor sekretariatet var på besøg i FN-byen med efterfølgende
middag.
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AKTIVITETER

JUNI:
12. juni afholdt Danes Worldwider i samarbejde med
Afrika Selskabet møde om Afrikas Horn i Asia House.
18. juni var Anne Marie Dalgaard og Øivind Holtermann til Folkemødet på Bornholm.
22. juni holdt Anne Marie Dalgaard møde med Andreas Steenberg (Rad. V.)
27. juni havde Anne Marie Dalgaard møde med
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (Venstre).
Ligeledes 27. juni mødtes Anne Marie Dalgaard med
finansminister Kristian Jensen (Venstre).
JULI:
21. juli var der afslutning på Sommerskolen.
AUGUST:
10. august var der medlemsarrangement hos DI og
på Restaurant ENIGMA Kantina med kåring af Årets
Verdensdansker og Årets repræsentant.
18.-19. august var Anne Marie Dalgaard til
repræsentantskabsmøde i DSUK.
21. august deltog Anne Marie Dalgaard i UNLEASHkonferencen i Aarhus.
21.-23. august deltog Jesper Malmose i Svenskar i
Världens årsmøde i Stockholm.
24. august var Anne Marie Dalgaard til ambassadørmøde i Udenrigsministeriet.

OKTOBER:
2. oktober var der bestyrelsesmøde i Sommerskolen.
5. oktober var der bestyrelsesmøde i Danes Worldwide.
16.-18. oktober besøgte Anne Marie Dalgaard Portugal.
25. oktober var Anne Marie Dalgaard, Øivind Holtermann og Yuriy Fogh Axelsen til møde med integrationsminister Inger Støjberg (Venstre).
NOVEMBER:
13. november afholdt Danes Worldwide møde på
ambassaden i Berlin. Anne Marie Dalgaard deltog.
20.-22. november var Anne Marie Dalgaard i Bruxelles til møde i ETTW og med NATO.
DECEMBER
5. december afholdt Danes Worldwide i samarbejde
med Danske Rederier medlemsarrangement om Japan med ambassadør Freddy Svane.
6. december var der bestyrelsesmøde i Sommerskolen.
15.-17. december holdt Anne Marie Dalgaard tale
ved julearrangementet for danskere i Lissabon.
18. december var der bestyrelsesmøde i Danes
Worldwide.

SEPTEMBER:
18.-19. deltog Anne Marie Dalgaard i ETTW’s møde
i Bruxelles.
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FREDENSBORGHUSENE
Året var præget af stigende vedligeholdelsesudgifter som følge af en totalfredning. Og
kun i fem af husene i bebyggelsen kom der nye beboere.
Af Anton Frank
Den totale fredning af bygninger og parkanlæg, og
de heraf afledte krav til en fastholdelse af bebyggelsens helt unikke materialevalg og vedligeholdelsestand, medfører årlige vedligeholdelsesudgifter, der
markant overstiger udgifter til vedligeholdelse af en
tilsvarende ikke fredet bebyggelse. I det forløbne år
er afholdt sådanne ejendomsomkostninger for ca.
4.2 mio. kr.
Af særlige arbejder kan nævnes, at den løbende
udendørs maling er videreført, selvom vejret har sat
en grænse for aktiviteten. Desuden er der forsøgsvis
foretaget en efterisolering af et par huse for at opnå
et bedre indeklima.
Bestyrelsen har videreført det igangsatte strategiarbejde med henblik på at fremtidssikre og opretholde Fredensborghusene samt bevare den unikke
arv efter Jørn Utzon.

lejeregulering med 0.5% pr. 1. april 2017. Lejen vil årligt blive reguleret fra 2. kvartal med stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned forrige år til oktober måned sidste år. En tilsvarende årlig regulering
vil finde sted indtil 31. marts 2024.
En ny ordning med digitalisering af den månedlige
tildeling af spisekuponer, ugentlig tilmelding til spisning og månedlig afregning vedr. spiseordningen
kører tilfredsstillende. De beboere, der ikke betjener
sig af edb, støttes af beboerudvalget. Ordningen har
som sådan betydet mindre administration.
Positivt samarbejde
Der har gennem året været et meget positivt samarbejde med beboerudvalget, der med stor kreativitet
bl.a. har forestået en række besøg af kunst- og kulturmæssig karakter. Hertil kommer foredrag og den
meget velbesøgte traditionsrige sankthansaften
samt den festlige julemiddag.
I årets løb har Fredensborghusenes Venner meget
påskønnelsesværdigt doneret midler bl.a. til indkøb
af hyndebokse til terrassen og et antal højskolesangbøger til brug for månedlige sangeftermiddage.

FAKTABOX:
Den selvejende Institution Fredensborghusene,
der er registreret som en erhvervsdrivende fond,
er stiftet af Danes Worldwide med det hovedformål
at hjælpe hjemvendte udlandsdanskere til en god
helårsbolig i Danmark.
Institutionen ejer og administrerer 77 helårsboliger
i form af 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse og et
center med restaurant, selskabslokale og ni gæsteværelser. Bebyggelsen, der blev opført i begyndelsen af 1960’erne, er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og
internationalt kendt som en del af den arkitektoniske kulturarv. Bebyggelsen blev fredet i 1987, så institutionens formål nu også omfatter en fuldstændig bibeholdelse af det fredede for eftertiden.

Bestyrelsen har i forbindelse med dette arbejde ansøgt og modtaget en donation på 840.000 kr. fra en
fond med henblik på at få gennemført en generel
undersøgelse af varmesystemet. Et ingeniørfirma er
udvalgt til at forestå opgaven, og der foreligger nu
en projektbeskrivelse, der vil danne grundlag for en
undersøgelse af mulighederne for at omlægge varmesystemet til en miljømæssig og økonomisk mere
bæredygtig løsning. Tidsplanen er, at den endelige
rapport skal foreligge med udgangen af juni 2018.

Bestyrelsen er Fredensborghusenes øverste myndighed og har følgende sammensætning: Bent
Pedersen (formand), Inge Gorm Hansen (næstformand), Viggo Nedergaard Jensen, Jacob Saxild og
Arne Lind, alle udpeget af Danes Worldwide. Desuden Vivian Barnekow, udpeget af beboerne og
Henning Petersen, udpeget af Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre.

Pristalsreguleret husleje
I regnskabsåret har der fundet ind- og udflytningsted i fem gårdhavehuse.
Der er indgået en aftale me beboerne om en årlig
pristalsregulering af huslejen, hvilket har medført en
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GENERALFORSAMLING
Udvidelsen af Sommerskolen, oprettelsen af Mini-Sommerskolen og arbejdet med en
række mærkesager har præget 2016. Danes Worldwide afholdt ordinær generalforsamling i Det Danske Kulturinstitut den 23. maj 2017.
Beretning
I sin beretning nævnte formanden, at det mest synlige i 2016 har været udvidelsen af Sommerskolen,
som er til stor glæde og gavn for de mange deltagende børn; ikke mindst letter opholdene overgangen til
det danske skolesystem ved hjemkomst. Derudover
kom Mini-Sommerskolen til og er allerede i vækst –
hvilket sikkert vil fortsætte.
Danes Worldwide har desuden valgt en ny undervisningsplatform som basis for al ny undervisning. Fx
den fornyede indsats for Dansk for begyndere. Alle
undervisningstiltag er vigtige, da de tjener penge til
foreningen.
Det politiske arbejde i form af mærkesagerne har
primært drejet sig om familiesammenførings-problematikken. Ændringerne af udlændingepolitikken
går ud over de af Danes Worldwides medlemmer,
som har udenlandske ægtefæller. Vi forsøger via
vores lobbyarbejde at gøre det nemmere for dem, og
kampen fortsætter.
Blandt mærkesagerne er også konvertering af IBkarakterer, som Michael Metz Mørch betegnede som
”en teknisk handelshindring”. Han konstaterede,
at generalsekretær Anne Marie Dalgaard har en
god dialog med relevante ministerier – ikke mindst
daværende minister for Forskning og Videregående
Uddannelser, Ulla Tørnæs, som har nedsat et udvalg,
der skal se på sagen.
Også stemmeretten er en permanent mærkesag,

ligesom vi stadig har dobbelt statsborgerskab under observation; regerin vil måske gentænke lovgivningen, og derfor fortsætter kampen også på dette
område.
Michael Metz Mørch fremhævede også den såkaldte
guldmine-rapport – rapporten ”UdlandsDanmark
– en overset guldmine”, som Danes Worldwide har
været med til at udarbejde. Rapporten analyserer
udlandsdanskernes kompetencer og giver et mere
nuanceret billede af den ressource, udlandsdanskerne vitterligt er. Danes Worldwide har pligt til at
holde kontakt med disse danskere.
Formanden rundede af med at konstatere, at foreningen skal fortsætte det gode arbejde. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen,
der blev godkendt af generalforsamlingen.
Regnskab og budget
Revisor gennemgik regnskabet og konstaterede et
overskud på 321.000 kr. for 2016. Ved gennemgangen af budgettet for 2017 bemærkede revisor, at det
budgetterede underskud på 1.679.000 kr. skyldes
dels et afkast af formuen, dels at bestyrelsen har
godkendt det resterende underskud som en investering – primært til udvikling/implementering af nye
undervisningsprodukter.
Danes Worldwides bestyrelse 2017
Alle i bestyrelsen var villige til genvalg – på nær Bent
Pedersen, som afløstes af Viggo Nedergaard Jensen.

FAKTABOX:

Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien

Formand
Michael Metz Mørch

Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen
Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien

Næstformand
Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen

Tidl. bankdir. Viggo Nedergaard Jensen
Redaktør Julie Schmiegelow

Medlemmer
Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen

Ambassadør Freddy Svane, Japan

Tidl. direktionssekretær Marianne Hostrup Richter

Dir. Thomas Bustrup, DI

Lektor Inge Gorm Hansen
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2017

2016

Indtægter
Andre eksterne omkostninger
Dækningsbidrag

1
2

8.084.557
-7.488.116
596.441

7.805.953
-6.821.187
984.766

Personaleomkostninger, ej fordelt andel
Af- og nedskrivninger

3
4

-2.843.471
-131.501

-1.974.946
-74.510

-2.378.531

-1.064.690

1.041.146
-189
-1.337.574

1.463.570
-78.299
320.581

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

5
6

10

Balance pr. 31. december
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

7
8

2017

2016

412.157
53.029

381.093
0

465.186

381.093

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

13.932.431
270.594

14.292.551
96.248

Finansielle anlægsaktiver

14.203.025

14.388.799

Anlægsaktiver

14.668.211

14.769.892

228.255
268.719

985.180
51.343

496.974

1.036.523

Likvide beholdninger

1.376.880

2.015.172

Omsætningsaktiver

1.873.854

3.051.695

16.542.065

17.821.587

Materielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede tilgodehavender

Aktiver i alt

9
10

11

Balance pr. 31. december
Passiver
Note

Kapitalkonto
Kursregulering værdipapirer
Overført resultat

2017

2016

450.000
1.679.727
10.428.932

450.000
1.610.976
11.766.506

11

12.558.659

13.827.482

12
13

1.070.230
1.743.986
1.169.190

1.293.061
1.742.756
958.288

Kortfristede gældsforpligtelser

3.983.406

3.994.105

Gældsforpligtelser

3.983.406

3.994.105

16.542.065

17.821.587

Egenkapital
Mellemregning med Den Danske Sommerskole
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt
Eventualforpligtelser og leasing
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12

