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UNDERVISNING & MÆRKESAGER
2018 handlede om intensivering og optimering af vores nye undervisningsprodukter,
ligesom vi i det forgangne år som sædvanlig har haft særligt fokus på den del af lovgivningen, der påvirker udlandsdanskerne.
De mange nye undervisningstiltag, vi lancerede
sidste år, er nu ved at finde sine kunder. Derfor har
vi brugt 2018 på at intensivere og optimere undervisningsprodukterne. Som noget nyt sælger vi
nu al undervisning i moduler, så det er muligt for
eleverne at påbegynde undervisningen fire gange
om året. Og det har vist sig at være en stor succes.

danske statsborgere derude – fx når det handler om
dagpengerettigheder, folkepension samt mulighed
for at flytte tilbage til Danmark med deres internationale familie.
Pr. 1. oktober blev Danes Worldwide omfattet af Ligningslovens § 8A. Det betyder, at eventuelle gavegivere
har mulighed for at trække bidraget til foreningen fra
i skat. For at blive omfattet af loven, skal mindst 100
bidragydere donere mindst 200 kr. hver – og det lykkedes. Donationerne bliver brugt til legater til elever
på både onlineundervisningen og Sommerskolen.

Sammen med Udenrigsministeriet og Copenhagen Capacity lancerede Danes Worldwide
i august en task force, der skal undersøge nye
konkrete muligheder for, at Danmark kan styrke
kontakten til udlandsdanskere og drage nytte af
deres internationale netværk. Task forcen fokuserer på tre emner: Branding og promovering, talenttiltrækning samt adgang til viden og netværk.

Sidst men ikke mindst kunne vi på generalforsamlingen i maj byde hele fem nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen. Vi er rigtig glade for, at friske kræfter har
mod på at arbejde for Danes Worldwide. Samtidig vil
vi gerne takke de afgående medlemmer for den store
arbejdsindsats, de har ydet i deres tid i bestyrelsen.
Vi føler os godt rustet til at gå ind i jubilæumsåret og
ser frem imod de næste 100 år.

Som den interesseorganisation, der varetager udlandsdanskernes interesser, følger vi task forcens
arbejde tæt fremover. Og vi har naturligvis et særligt
fokus på de dele af dansk lovgivning, der involverer
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UNDERVISNING
Kronprinsesse Marys fødselsdagstale og deling af nøgenbilleder blandt unge var nogle af de aktuelle emner, som de 572 elever på Skoledansk blev præsenteret for i 2018.
Og så fortsætter udviklingen af Begynderdansk 13+ med stigende elevtal.

Alle elever har nu været online et helt skoleår, og vi
har på baggrund af vores erfaringer og evalueringer fra forældre og elever i 2018 haft mulighed for at
optimere og udvikle vores undervisningsdesign og
-forløb fra indskoling til udskoling.

virkemidler på 8. klassetrin. På mellemtrinnet blev
selfie-kulturen taget op i vores liveundervisning såvel som på Onlineundervisningen. Elevernes egne og
de kendtes selfies blev analyseret, og der blev trukket paralleller til portrætmalerier gennem tiden.

Topaktuelle emner
Onlineundervisningen har vist sig overordentlig
fordelagtig i forhold til at kunne inddrage dugfriske,
danske nyheder i undervisningen, så danske unge
i udlandet også har mulighed for at drøfte samme
topaktuelle emner som eleverne i de ældste klasser
i folkeskolen. Og samtidig lære at tage kritisk stilling
til emnerne. Således blev sigtelserne i forbindelse
med den såkaldte ”Umbrella-sag” (deling af nøgenbilleder blandt hundredevis af skoleelever, red.) i
starten af året og de meget omtalte ”puttemiddage”
(middage med seksuelle undertoner for nye gymnasielever, red.) i september genstand for flere diskussioner i 9. klasse.

Undervisningsportal med mange fordele
Evalueringen fra forældre og elever viser, at der er
stor tilfredshed med undervisningen og vores feedback på den nye undervisningsportal, ABC Danes.
Både kvaliteten, responstid samt lærernes tilgængelighed høstede mange rosende ord. Vores hurtige
feedback på opgaverne muliggør dialog og inddragelse af procesorienteret skrivning i højere grad,
hvilket giver et større læringsudbytte i bestemte opgavetyper.
Den nye undervisningsportal ABC Danes har her i år
2 vist sig at have mange fordele. Eleverne er glade
for at kunne aflevere i mange forskellige formater, og
det udnyttes i høj grad på alle klassetrin. I indskolingen kan eleverne fx lave tegninger og videoer, når de
vil understøtte deres skriftlige besvarelser.

Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederiks 50års fødselsdag blev en del af et forløb om retoriske

3

UNDERVISNING
Basisdansk og Begynderdansk
Udviklingen af Basisdansk 13+ fortsætter. Der er
blevet implementeret et nyt e-læringsprogram, Articulate 360, til brug i udviklingsfasen af nye lektioner.
Programmet muliggør blandt andet udvikling af en
lang række varierede interaktive opgaver, udarbejd-elsen af grammatikvideoer samt et mere professionelt design.

På mellemtrinnet og i udskolingen har de i år bl.a.
uploadet taler, kreative billeder, og lydfortolkninger
og mundtlige diskussionsindlæg ud over de mange
skriftlige afleveringer, der også er forbundet med at
gå på Online Skoledansk. Interaktive læringsspil til
fx kommatering er udviklet og gør, at øvelserne føles
mere som ”leg” end færdighedstræning.
Ny prøveform
2018 blev året, hvor afgangseleverne til
9.-klasseprøven for første gang gik op i B-prøven
til mundtlig fremstilling. Denne prøveform er en
synopsis-prøve, hvor eleverne på forhånd har trukket et fordybelsesområde. Herefter skal eleverne
selv vælge prøveoplæg og udfærdige en synopsis
på baggrund af deres analyse og fortolkning. Den
mundtlige prøve tager så udgangspunkt i elevens
synopsis. Prøveforløbet var godt, og vi gentager derfor succesen igen i 2019.

Endvidere har eleverne siden september 2018 haft
mulighed for hver uge at deltage i en klasseblog,
hvor de diskuterer forskellige emner med hinanden.
Endelig arbejdes der nu med lektionsplaner, der udsendes før periodestart, så både forældre og elever
kan følge med i, hvad der arbejdes med i de forskellige uger.
Elevtallet er stigende. Der har nu i alt siden starten i
2017 været 163 elever tilmeldt Basisdansk. Også på
både Begynderdansk 6-12 og Begynderdansk 13+
har interessen været stigende siden lanceringen i
2017, så der i 2018 har været i alt 177 elever tilmeldt.

Learning Centers
I Dubai og Bangkok fortsatte undervisningen på
vores to Learning Centers. En større donation gjorde
det muligt at udvide lærerbesætningen i Bangkok, så
vi nu har to ansatte til at varetage undervisningen
der.
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SOMMERSKOLEN
I 2018 deltog i alt 497 børn og unge i alderen 10-17 år på Sommerskolen. Eleverne kom
fra 61 forskellige lande, hvor USA var det mest repræsenterede land (108 elever). MiniSommerskolen øgede sin kapacitet til 226 deltagere fra 26 forskellige lande.

Sommerskolen 2018 fandt sted fra onsdag d. 11. til
fredag d. 27. juli på samme skoler som i 2017. I 2018
blev det nye hold ”Tilbage til Danmark” for første
gang afprøvet. Formålet med holdet var at fastholde eleverne på den ældste afdeling med fokus på
temaer som fx det danske samfund, dansk politik og
at være ung i Danmark.

munikation med forældre i løbet af året, og desuden
var Niklas Jessing tilknyttet i tre mdr. i løbet af foråret
i forbindelse med interesseafklaring og udvikling af
en potentiel, fremtidig sommerskole.
Planlægning og afvikling af Sommerskolen forløb
tilfredsstillende. Lige som de foregående år var der
to afdelingsledere på hver af de tre skoler, og de respektive parløb fungerede positivt.

Søndag den 22. juli blev arrangementet ”Uddannelsesforum” for første gang afholdt på afdelingen
for Sommerskolens ældste elever. Ca. 30 danske uddannelsesinstitutioner med internationalt præg var
inviteret til at præsentere deres skoleprofil for Sommerskolens elever, og alle udtrykte begejstring for
initiativet.

Personale
I 2018 valgte 32 medarbejdere at genansøge.
Dermed blev 32 pladser ud af 67 mulige besat med
tidligere medarbejdere. De tidligere ansattes erfaring kombineret med nye kræfter gav en god dynamik, som både elever og undervisere havde glæde
af. Blandt lærerne er der både færdiguddannede
lærere og lærerstuderende.

I den midterste uge af Sommerskolen fik vi besøg
af et team kaldet ”Turbo-teamet”. Teamet bestod
af otte tidligere sommerskolemedarbejdere, som
afløste lærerne og aktivitetslederne, så de kunne få
en tiltrængt fridag i det intensive forløb.

I 2018 gennemførte 33 elever 9.klasseprøven på
Sommerskolen. Eleverne klarede sig overordnet godt
i forhold til landsgennemsnittet i Danmark.

Koordinering og ledelse
Koordinatorerne Solveig Engberg og Malene Smidt
Nielsen havde det overordnede ansvar for koordineringen af Sommerskolen og planlægningen af Mini-Sommerskolen. Skolesekretær Tina Andersen var
behjælpelig med tilmeldingsproceduren samt kom-

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.
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SOMMERSKOLEN
Legater
Takket være fonde og donatorer har Sommerskolen i 2018 kunnet uddele legater svarende til 10
fulde ophold på Sommerskolen. Det var muligt at
begunstige 12 legatmodtagere fordelt på de tre
skoler. Nogle modtagere fik et fuldt legat, mens
andre deltagere blev begunstiget med et mindre
beløb.

Konfirmanderne blev i 2018 undervist af to teologistuderende, som planlagde og udførte deres undervisningsforløb i tæt samarbejde med præst, Lizette
Harritsø. Holdet bestod i år af 23 konfirmander, som
blev konfirmeret fredag den 27. juli i Brahetrolleborg
kirke.
Evaluering
Sommerskolen er afslutningsvis blevet evalueret af
både elever, forældre og medarbejdere. Tilbagemeldingerne har været meget positive, og eleverne
er generelt meget tilfredse med Sommerskolen. De
tre grupper kom alle med konstruktive forslag til
småjusteringer.

Vi vil gerne rette en stor tak til følgende fonde og
privatpersoner, der har begunstiget Sommerskolen med legatmidler: Ole Kirks fond (fire legater),
Oticon (to legater), Saxild (et legat), Hempel (to
legater) samt en anonym legatgiver (et legat).

MINI-SOMMERSKOLEN
Mini-Sommerskolen
Mini-Sommerskolen blev endnu engang tilbudt to
gange: henholdsvis d. 8. -14. juli og 15.-23. juli, som
tiltrak henholdsvis 112 og 115 deltagere. Blandt deltagerne havde 43 familier deltaget tidligere. 24 voksne deltagere var bedsteforældre, 27 forældre var
dansktalende forældre, som derfor deltog i kulturelle
workshops fra floorball til kagebagning og nyere
dansk litteratur.

ligevel ikke deltog i undervisningen. Derfor havde
de to voksenundervisere i uge 1 kun omkring 6
deltagere hver. På baggrund af denne oplevelse
har vi besluttet at opkræve et ekstra gebyr på DKK
1000, for de voksne, der ønsker danskundervisning.

Top 5 lande - Sommerskolen:
•
•
•
•
•

Ikke-dansktalende voksne og børn deltog
sideløbende i danskundervisning om formiddagen. På årets Mini-Sommerskole viste det sig, at
flere af deltagerne på danskholdene for voksne al-

USA - 108 deltagere
UK England - 39 deltagere
Schweiz - 31 deltagere
Frankrig - 29 deltagere
UAE - 22 deltagere

FAKTABOX:
Sommerskolen er et knap tre ugers skoleophold for udlandsdanske børn i alderen 10 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 2018 havde vi 497 elever, hvoraf 55 % var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre fynske efterskoler
– henholdsvis Ringe, Bernstorffsminde og Vejstrup.
Mini-Sommerskolen blev etableret i 2016 med i alt 110 deltagere. I 2017 blev det muligt at vælge mellem to forskellige uger. I 2018 kom Mini-Sommerskolen op på samlet 226 deltagere, som er det højeste deltagerantal nogensinde.
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CORPORATE MEMBERS
En ny task force, der sætter fokus på udlandsdanskere og internationale netværk, blev
skudt i gang i 2018. Vi fortsatte desuden med nyhedsbreve på engelsk til vores corporate members.
Vi har en række corporate members – fra enkeltmandsfirmer til store virksomheder. Fælles for dem
alle er, at medarbejderne er glade for de tilbud og
muligheder, som de får via et medlemskab af Danes
Worldwide.

det, Flemming Besenbacher, blev udnævnt som formand for task forcen, der bestod af i alt 18 topfolk
med særligt engagement i potentialet i Danmark/
internationale danskere.
Som interesseorganisation for udlandsdanskere og
samarbejdspartner i dette nye initiativ, har Danes
Worldwide naturligvis et særligt fokus på de dele af
dansk lovgivning, der involverer danske statsborgere derude – blandet andet deres dagpengerettigheder, folkepension samt mulighed for at flytte
tilbage til Danmark med deres internationale familie
stiftet i udlandet.

Den personlige kontakt til de enkelte firmaer betyder rigtig meget. Derfor holdt Anne Marie Dalgaard
møder med virksomheder i Kolding og Aarhus i begyndelsen af året, ligesom vi i januar – for 7. gang –
afholdt erhvervsseminar i samarbejde med Dansk
Industri.
Lancering af ny task force
Sammen med Udenrigsministeriet og Copenhagen Capacity lancerede Danes Worldwide i august
en task force, der skal undersøge nye konkrete muligheder for, at Danmark kan styrke kontakten til
udlandsdanskerne og drage nytte af deres internationale netværk. Task forcen, der blev skudt i gang af
statsminister Lars Løkke Rasmussen, fokuserer på
tre emner: Branding og promovering, talenttiltrækning samt adgang til viden og netværk.

Men selvfølgelig er vi også opmærksomme på de
mere erhvervsmæssige områder – ikke mindst i
forbindelse med vores corporate members-aftaler
med danske virksomheder.
Nyhedsbreve
I 2018 fortsatte vi med at sende nyhedsbreve til vores
corporate members med emner af særlig interesse
for dem. Det handlede ikke mindst om ændringen af
perioden for optjening af dagpenge, som påvirker
alle danskere, der arbejder i udlandet.

Bestyrelsesformand for Carlsberg og Carlsbergfon-
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MEDIER & MAGASIN
Danes Worldwides afgivelse af høringssvar til en række lovforslag har ikke alene givet
synlighed på Christiansborg, men også i medierne med omtale i alt 188 gange i løbet af
2018. Men også Sommerskolen har haft medieinteresse.
Baggrunden for mediernes interesse for og kontakt
med Danes Worldwide i løbet af 2018 var især en
række lovinitiativer i Folketinget, som på hver sin vis
har haft direkte indflydelse på mange udlandsdanskeres økonomi og/eller øvrige livssituation.

trods af kraftig kritik i en række artikler såvel som
debatindlæg fra en bred vifte af organisationer herunder Danes Worldwide.
Medieomtale af Danes Worldwide 2018
I løbet af 2018 blev Danes Worldwide også kontaktet
af medierne i forbindelse med artikler om bl.a. Sommerskolen, Danmarks behov for mere arbejdskraft,
danskere i udlandet og – i en usædvanlig genre –
artiklen ”Hus Forbi-sælger på forsiden af magasin
for udlandsdanskere”, der blev bragt i DANES, Danmarks næstmest læste magasin.

De markant forbedrede vilkår for familiesammenføring, der blev vedtaget i begyndelsen af 2018,
fyldte en hel del i mediebilledet, hvilket ikke mindst
oplysningsmæssigt er meget positivt.
Skat og dagpenge
I april satte medierne fokus på et nyt skatteinitiativ,
der – hvis det blev vedtaget – ville ramme et stort
antal danskere i udlandet. Ikke mindst i denne sag
var bl.a. Danes Worldwide en oplagt partskilde i interviews, og initiativet blev da også nogle måneder
senere trukket helt tilbage.

Danes Worldwide blev i 2018 omtalt i alt 188 gange i
trykte og elektroniske medier i Danmark ifølge databasen Infomedia. Fordelingen var følgende:
• Landsdækkende dagblade (22)
• Regionale dagblade (23)
• Nyhedsbureauer (9)
• Webkilder (114)
• Magasiner (19)
• Radioindslag (1)

Et tredje initiativ, der havde stort fokus i medierne,
var et lovforslag om at indføre et såkaldt opholdskrav for udlandsdanskeres fortsatte ret til dagpenge.
Dette initiativ blev vedtaget 20. december 2018 på

DANES Marts 2018

DANES Juni 2018
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MEDIER & MAGASIN
Eksempler på overskrifter:

Vores Børn: Drømmen om udlandet – 5 gode råd
Berlingske (debatindlæg m. DJØF): Straf ikke udlandsdanskere

Politiken (debatindlæg): Djøf og Danes Worldwide:
Opholdskrav for dagpenge er dybt urimeligt og decideret ufornuftigt

CPH Post: Danes Worldwide blasts new tax agreement

Information/Ritzau: Danskere i udlandet bliver
straffet

Børsen: Udlandsdanskere får nu lettere ved at få
ægtefællen med hjem

Børsen (debatindlæg): Danskere i udlandet er Danmarks oversete guldmine
Berlingske (debatindlæg): Dansk
spænder ben for danskere i udlandet

Medlemsmagasinet DANES
Danes Worldwides magasin udvikler sig løbende.
Det væsentligste nye i 2018 var, at sidetallet blev
øget fra typisk 52 sider til 68, mens udgivelsesfrekvensen blev reduceret fra seks til fire årlige udgaver.

lovgivning

TV2 Nord: Udvisning: Forening for udlandsdanskere
vil have ændret loven

Omprioritering af antal udgivelser og sideomfang
havde baggrund i bl.a. øgede distributionsomkostninger og har bidraget til, at DANES i højere grad
end førhen kan bringe mere researchtunge baggrundsartikler samt portræt- og reportageartikler
skrevet on location med danskere i udlandet.

Fyens.dk: Sommerskole på Sydfyn styrker unges
bånd til Danmark
Jyllands-Posten: Udlandsdanskere mødt af nye krav
Hus Forbi: Hus Forbi-sælger på forsiden af magasin
for udlandsdanskere

Det blev ligeledes besluttet fra årsskiftet 2017/2018,
at redaktionen indsætter aktive hyperlinks i samtlige
annoncørers respektive annoncer i den elektroniske
udgave af magasinet.

Mandag Morgen: Flest kvinder til tops i folkelige organisationer

DANES September 2018

DANES December 2018
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PR & MARKETING
2018 har primært betydet salg af undervisning og opgradering af platforme – ikke
mindst hjemmesiden danes.dk. Og så fik vi produceret to nye reklamefilm for hhv. foreningen og undervisningen.
I samarbejde med Bifrost har vi i 2018 fået produceret
to nye reklamefilm: en for foreningen og en for onlineundervisningen specifikt. Reklamefilmene skal gøre
det lettere for potentielle medlemmer at ”afkode”,
hvem Danes Worldwide er, og hvad vi tilbyder.
De to reklamefilm er begge lavet i to versioner: en længere på ca. 1½ minut og en kortere på ca. 30 sekunder,
som bl.a. primært anvendes på de sociale medier.
Filmene, som bl.a. indeholder en række smukke
drone-filmede billeder, blev rigtig godt modtaget
og set af mange både organisk og via betalt trafik.
I samme moment fik vi også fremstillet en ny brochure på både dansk og engelsk.
Ny version af danes.dk
Vore hjemmeside, danes.dk, har gennemgået en
større opgradering, inklusiv udskiftning af CMS (Content Management System) fra Typo3 til WordPress –
som er det mest gængse og brugervenlige system.
Opgraderingen har både omfattet indhold og layout.
På indholdssiden har vi fået sorteret og opdateret
i teksterne og de mange undersider, som efterhånden var kommet til. Layoutmæssigt er siderne
blevet mere imødekommende med mere ”luft” mellem tekst og billedmateriale.
Næste skridt bliver at få SEO-optimeret (Search
Engine Optimization) indholdet, så vores hjemme-
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side kommer så lang frem i feltet, når man googler
Danes Worldwide og vores produkter – helst blandt
de øverste.
Content marketing-kampagne
Den øgede fokus på – og intensiveringen af
markedsføring – af undervisningen gennem de
første 10 måneder af året gjorde, at vi i november
vedtog at afslutte året med noget helt andet; nemlig
en content marketing-kampagne.
Kampagnen blev bygget op som en julekalender
i december, hvor vi hver dag på facebook teasede
dagens emne – som fx kunne være gode råd fra
studievejlederen, syv gode grunde til at lære dansk
eller en oversigt over årets mærkesager. Man kunne
så læse mere på vores hjemmeside, hvor man kunne
læse mere om emnet.
Derudover kørte vi de fire søndage i advent en
konkurrence, hvor man kunne vinde præmier som
merchandise, medlemskab – samt en billet til festmiddagen på d’Angleterre i anledning af 100-årsfødselsdagen i 2019.
Fortsat indsats på mange kanaler
Vi fortsætter den opadgående kurve på vores nyhedsbreve (10.000+ modtagere), vores Facebookside har rundet 20.000 følgere, og vi kan ligeledes
findes på LinkedIn, Youtube, Instagram og generalsekretær Anne Marie Dalgaard udtaler sig på
Twitter.

PR & MARKETING
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MÆRKESAGER & RÅDGIVNING
I 2018 har mærkesagerne atter været i fokus for Danes Worldwide. Året har budt på
flere store ændringer i forhold til familiesammenføringer, dagpenge samt pension. Og
så har både in house-rådgivningen og studievejledningen haft mange henvendelser.
Dagpenge
Et meget omtalt forslag om et nyt opholdskrav for
retten til dagpenge blev vedtaget d. 20/12-2018,
med et meget snævert flertal i Folketinget. Danes
Worldwide har siden februar 2018 kæmpet mod forslaget og tilkendegav ganske kort efter vedtagelsen,
at vi nu vil kæmpe for, at kravet bliver afskaffet.

Danes Worldwide har haft et særdeles aktivt år, hvor
vi havde travlt med at sikre os, at udlandsdanske
stemmer blev hørt på Christiansborg.
Arbejdet med formidling af udlandsdanskeres holdninger fører efterhånden ofte til konkrete, brugbare
retspolitiske resultater – fra afskaffelse af tilknytningskravet i familiesammenføringssager til ændringer i lovforslag i overensstemmelse med Danes
Worldwides høringssvar.

In house-rådgivning
Vores in house-rådgivning er populær blandt Danes
Worldwides medlemmer og har haft mange henvendelser i 2018. I 2018 fik vi i alt 1.414 henvendelser med juridiske spørgsmål og 300 henvendelser til
vores studierådgivning.

Udlændingelovgivningen
Politikerne lyttede til bl.a. Danes Worldwides anbefalinger om at få tilknytningskravet afskaffet. Kravet
blev endeligt fjernet fra den fortsat lange og rigide
liste over krav til ægtefællesammenføringer. Det er
således siden juli 2018 blevet væsentligt nemmere
for mange danskere at få ægtefællen med til Danmark.
Tilknytningskravet blev erstattet af et nyt pointkrav,
hvilket ikke er helt problemfrit. Mulige problematikker omkring det nye integrationskrav blev påtalt af
Danes Worldwide i høringssvaret til det forslag, som
indførte ændringen.

Studievejledning
Studievejledningen, som Danes Worldwide har i samarbejde med DSA (Danish Students Abroad), har
i 2018 modtaget i alt 304 henvendelser fra studerende – primært med fokus på SU (Statens Uddannelsesstøtte), fagspecifikke fagkrav til optag på de
videregående uddannelser og ikke mindst de engelsksprogede uddannelser i Danmark.

Skat
I starten af 2018 sendte skatteministeriet et forslag
i høring, som skulle begrænse udlandsdanskernes
opholdsmuligheder i Danmark, hvis de skulle forblive uden for den danske skattepligt. Forslaget blev
senere omskrevet med bl.a. udgangspunkt i et kritisk
høringssvar fra Danes Worldwide.

Arrangementer
Studievejledningen var med, da Danish Students
Abroad afholdt deres årlige uddannelses- og karrierekonference ”DSA Careers”. Arrangementet bød
på oplæg fra danskere, der har studeret i udlandet,
og hvordan de har brugt disse kompetencer i deres
karriereforløb.

Forslaget udeblev dog fra regeringens lovprogram
for dette folketingsår og bliver derved med overvejende sandsynlighed kasseret.
Ændrede regler om folkepension
På trods af omfattende kritik og talrige eksempler
på, hvor skævt lovændringen rammer, blev stramninger af optjeningskrav for retten til fuld folkepension vedtaget i starten af året. Danes Worldwide afgav et kritisk høringssvar og havde dialog med flere
politikere i et forsøg på at stoppe ændringen. Vi vil nu
i stedet rette fokus mod afskaffelsen eller tilretning af
stramningen.
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Også på Uddannelsesforum, som Sommerskolen
afholdt, var Studievejledningen repræsenteret, så
de unge deltagere og deres forældre skulle have
mulighed for at få besvaret uddannelsesrelaterede
spørgsmål i et videregående uddannelsesøjemed.

NETVÆRK
I 2018 har der været afholdt en række møder med danskere rundt om i verden, ligesom
vi herhjemme har afholdt medlemsmøder med spændende oplægsholdere. Og så lykkedes det foreningen at blive omfattet af Ligningslovens § 8A.

Tilslutningen har været stor til de møder, som Danes
Worldwide har afholdt i Singapore, Warszawa, Bruxelles og Helsinki. Alle steder har generalsekretær
Anne Marie Dalgaard været til stede og fortalt
om foreningens arbejde. Ikke mindst de politiske
mærkesager som fx familiesammenføring har haft
stor interesse.

og om forholdet mellem USA og Danmark.
I november trak den tidligere FN-diplomat Ellen
Margrethe Løj fulde huse, da hun fortalte om sit
mangeårige virke på diplomatisk topplan. Meget
apropos var arrangementet henlagt til FN-byen på
Østerbro, hvor deltagerne også fik en guidet tur i den
spændende bygning.

Derudover har generalsekretæren også haft møder
med politikere på Christiansborg samt deltaget i
møder i ETTW – Europeans Throughout The World i
Bruxelles.

Ligningslovens § 8A
På opfordring donerede flere end 100 medlemmer
minimum 200 kr. hver til uddeling af legater til både
onlineundervisningen og Sommerskolen. Donationerne var en betingelse for, at Danes Worldwide
kunne søge om at blive omfattet af Ligningslovens
§ 8A – hvilket bl.a. betyder, at gaver (efter særlige
regler) kan trækkes fra i skat. Det lykkedes inden ansøgningsfristens udløb den 1. oktober, og vi vil gerne
endnu engang sige 1000 tak til de generøse donatorer!

Medlemsarrangementer
I marts afholdt vi et medlemsarrangement med
Brexit på dagsordenen. Tidligere ambassadør i London, Claus Grube, og professor i statskundskab ved
Københavns Universitet, Marlene Wind, var oplægsholdere, og interessen blandt deltagerne var stor.
Efter generalforsamlingen i maj havde vi besøg af
Laura Lochman, som siden 2016 har været Deputy
Chief of Mission på den amerikanske ambassade i
Danmark. Laura Lochan, fortalte bl.a. om sit arbejde
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SEKRETARIATET
Nye ansigter dukkede i 2018 op på sekretariatet som afløsere for kolleger, der forlod
Danes Worldwide. Og helt naturligt var det især blandt studentermedhjælperne, at udskiftningen var størst.
I årets løb sagde vi farvel til undervisningschef Paw
Kraglund. Efter en omstrukturering blev Anja Kjær
ny leder af undervisningen. Det blev også til et farvel
til Anne Rubæk Frydendahl, som blev erstattet af Ea
Als-Andersson. Og som barselsvikar for Charlotte
Holten Krebs kunne vi sige goddag til Mette Bang
Pedersen.

kun er hos os i en kortere periode. Og i 2018 tog vi
afsked med Line Hammer Justesen, Kim Rasmussen
og Karin Lorentzen på lærerværelset. Til gengæld
kunne vi byde velkommen til Amelia Rossbach, Sara
Elvira Leck Fischer og Rikke Holm Skovgaard.
I marketing & kommunikation stoppede Stine Würtz
Wæver og David Merrild-Hansen, som blev afløst af
Sofie Lopez Bøttger-Rasmussen og Charlotte Uhre
Nielsen. Og i studievejledningen overtog Maria
Graversgaard Jørgensen stolen efter Laura Loop.

Også økonomiansvarlig Kim Koch fandt nye græsgange og blev afløst af Peter Rasmussen. Pia Porsborg Solmer flyttede til Shanghai med familien i
forbindelse med en udstationering, men er stadig
tilknyttet Danes Worldwide på deltid.

Og sidst men ikke mindst var der reception på sekretariatet den 1. november i anledning af Pal Jauerniks 25-års jubilæum.

Af erfaring ved vi, at vores studentermedhjælpere

Anja Kjær

Ea Als-Andersson

Mette Bang Pedersen

Peter Rasmussen

Pia Porsborg Solmer

Amelia Rossbach

Sara Elvira Leck Fischer

Rikke Holm Skovgaard

Sofie Lopez Bøttger-R.

Charlotte Uhre Nielsen

Maria Graversgaard J.

Pal Jauernik
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MØDER & REJSER
2018 var præget af medlemsarrangementer, flere besøg i udlandet og ikke mindst en
række møder med danske ministre og andre folketingspolitikere om mærkesager.

JANUAR:
15-16/1 besøgte generalsekretær Anne Marie Dalgaard virksomheder i Kolding og Aarhus

visningschef Paw Kraglund Bangkok, hvor de dels
besøgte Danes Worldwides Learning Center og de
steder, hvor Danes Worldwide har danskundervisning. Derudover blev der også holdt møde med danskere i området.

24/1 afholdt Danes Worldwide for 7. gang seminar
for virksomheder i samarbejde med Dansk Industri,
som bl.a. Anne Marie Dalgaard og Pia Porsborg Solmer deltog i.

MARTS:
6/3 afholdt Danes Worldwide et Brexit-arrangement,
hvor den tidligere ambassadør Claus Grube og professor Marlene Wind var oplægsholdere. Lise Schouboe, Pia Porsborg Solmer og Anne Marie Dalgaard
deltog.

24-25/1 var udvikler Michael Marboe og Anne Frydendal til BETT-konference i London.
29-30/1 deltog Anne Marie Dalgaard i det årlige
møde i Helsinki med de nordiske søsterorganisationer.

14/3 var Anja Kjær og Anne Frydendahl til møde I
UvM ang. onlineundervisningen.

30/1 holdt AMD møde med danskere i Helsinkiområdet sammen med Den Danske Ambassade og
NIB-banken.

20/3 blev der afholdt personaleseminar om den ny
strategi for Danes Worldwide 2020.
APRIL:
15-22/4 besøgte Anne Marie Dalgaard Shanghai og
Beijing.

31/1 var Anne Marie Dalgaard, Yuriy Fogh Axelsen
og Øivind Holtermann til møde i integrationsudvalget på Christiansborg for at drøfte familiesammenføring.

MAJ:
22/5 afholdte sekretariatet strategimøde samt personalearrangement i Fredensborghusene.

FEBRUAR:
5-14/2 besøgte Anne Marie Dalgaard og under-
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MØDER & REJSER

23/5 afholdtes den ordinære generalforsamling i
Asia House – efterfulgt af medlemsarrangement
med den amerikanske ambassadechef, Laura Lochman.
24-25/5 var Stine Østergaard og Frederik Markussen i Berlin ang. evt. nyt Learning Center.
28-29/5 deltog Anne Marie Dalgaard i ETTW-møde
i Bruxelles.

repræsentantskabsmøde i Udenrigsministeriet.
31/8 deltog Anne Marie Dalgaard, Pal Jauernik og
Lise Schouboe i et arrangement i Fredensborghusene i anledning af Jørn Utzons 100-års fødselsdag.
31/8 var der DHL-stafet med deltagelse af de
ansatte i Danes Worldwides sekretariat samt medarbejdere fra Sommerskolen.

JUNI:
8-9/6 var Anne Marie Dalgaard hovedtaler ved et
grundlovsarrangement for danskere i Warszawa.

SEPTEMBER:
4/9 holdt Anne Marie Dalgaard, Solveig Engberg
og Øivind Holtermann møde med Karen Elleman fra
Venstre.

14-15/6 deltog Øivind Holtermann og Anne Marie
Dalgaard i Folkemødet på Bornholm.

12/9 holdt Anne Marie Dalgaard møde med Jacob
Mark fra SF.

JULI:
22/7 blev der afholdt udd. forum på Sommerskolen.

13/9 havde Anne Marie Dalgaard møde med
Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance.

27/7 var der konfirmation og afslutning på Sommerskolen, hvor Anne Marie Dalgaard og Paw Kraglund
deltog.

18-23/9 besøgte Anne Marie Dalgaard Singapore.

AUGUST:
4/8 havde Anne Marie Dalgaard møde med Anders
Johannesson fra De konservative.
20-21/8 deltog Anne Marie Dalgaard og Jesper
Malmose i den svenske søsterorganisation SVIV’s
80-års jubilæum i Stockholm.
23/8 var Anne Marie Dalgaard til det årlige ambassadørmøde.
22/8 deltog Anne Marie Dalgaard i DSUKs

OKTOBER:
22-23/10 deltog Anne Marie Dalgaard i møde for
danskere i Bruxelles.
NOVEMBER:
1/11 afholdtes reception i anledning af Pal Jauerniks 25-års jubilæum i Danes Worldwide.
8-9/11 var Anne Marie Dalgaard vært for det årlige
møde med de nordeuropæiske søsterorganisationer.
15/11 var der medlemsmøde i FN Byen med tidl. FNdiplomat Ellen Margrethe Løj.
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FREDENSBORGHUSENE
I 2018 var der kun udflytning fra et gårdhavehus og et rækkehus. Arkitekt Jørn Utzons
100-års fødselsdag blev markeret på forskellig vis, og som noget nyt bliver Fredensborghusenes Museum oprettet.
Rapporten blev præsenteret for bestyrelsen i juli
2018 og belyser en teknisk og økonomisk løsning
som alternativ til den nuværende varmeforsyning
med naturgas. Hovedkonklusionen fra undersøgelsen er dog, at ingen energibesparende tiltag har et
besparelsespotentiale, der samtidig kan betale for
renovering af det eksisterende varmesystem.

Af Anton Frank
Fredensborghusene blev fredet i 1987 som en total
fredning af bygninger og parkanlæg. Det betyder
også, at kravene til at fastholde bebyggelsens helt
unikke materialevalg og vedligeholdelsestand
betyder årlige vedligeholdelsesudgifter, der markant overstiger udgifterne til vedligeholdelse af en
tilsvarende ikke fredet bebyggelse. I 2018 har der
været ejendomsomkostninger for ca. 3,6 mio. kr.

Lejeregulering og digitalisering
Der er indgået en aftale med alle beboere om en årlig pristalsregulering af huslejen. Aftalen har medført
en lejeregulering med 1.6 % pr. 1. april 2018. Den årlige lejeregulering vil fortsætte til 31. marts 2024.

Af særlige arbejder kan nævnes, at den løbende
udendørs maling er videreført med fire gårdhavehuse og seks rækkehuse. Desuden er der foretaget
en efterisolering af syv gårdhavehuse for at opnå et
bedre indeklima.

Den indførte digitalisering af den månedlige tildeling af spisekuponer, ugentlige tilmelding til spisning
og månedlig afregning vedr. spiseordningen kører
tilfredsstillende og har givet mindre administration.
De beboere, der ikke er på nettet, støttes bl.a. af beboerudvalget.

Bevilling til projektundersøgelse
Fredensborghusene modtog i august 2017 en bevilling fra Realdania på 840.000 kr. til en projektundersøgelse vedr. alternative opvarmningssystemer.
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FREDENSBORGHUSENE
Utzons datter, Lin Utzon, og i november blev dokumentarfilmen om Jørn Utzon vist for beboerne.

Oprettelse af museum
Bestyrelsen har i efteråret 2018 oprettet Fredensborghusenes Museum, som i løbet af 2019 vil være
åbent på torsdage fra kl. 14 til 17. De mange besøg
af studerende, ingeniører og arkitekter fra hele verden vil nu også blive en del af museets virke.

Der har gennem året været et meget positivt samarbejde med beboerudvalget, som med stor kreativi-tet bl.a. har stået for en række besøg af kunstog kulturmæssig karakter. Hertil kommer foredrag,
den meget velbesøgte traditionsrige Skt. Hans Aften samt festlige julemiddag.

Kulturelle arrangementer m.v.
100-året for Jørn Utzons fødsel blev markeret
på forskellig vis. Blandt andet arrangerede Beboer-udvalget en tur til flere af arkitektens byggerier i Nordsjælland. I august blev der i centeret afsløret en vægdekoration udført af Jørn

I årets løb har Fredensborghusenes Venner doneret midler til diverse indkøb. Til glæde for beboerne
og gæsterne.

FAKTABOX:
Fredensborghusene er opført af Danes Worldwide i begyndelsen af 1960’erne og består af 77 helårsboliger – 30
rækkehuse og 47 gårdhavehuse – og et center med restaurant, selskabslokale og ni gæsteværelser. Bebyggelsen er
tegnet af arkitekt Jørn Utzon og internationalt kendt som en arkitektonisk kulturarv.
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. Vivian Barnekow, udpeget af beboerne og Henning Petersen, udpeget af Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen med udløb 1. februar – med mulighed for genvalg. Der er
ingen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.
I regnskabsåret 2018 har der fundet ind- og udflytninger sted i et gårdhavehus og et rækkehus.
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GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling i Danes Worldwide blev afholdt torsdag den 24. maj
2018 i Asia House i København. Fem nye medlemmer blev valgt.
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde foreslået ændringer i vedtægterne
i §§ 2.1, 2.2, 10 og 12. Det drejede sig primært om
småændringer og præciseringer med det formål at
få Danes Worldwide ind under Ligningslovens §8A,
så donationer til foreningen bliver fradragsberettigede. Ændringerne blev vedtaget.

Bestyrelsesformand Michael Metz aflagde bestyrelsens beretning og indledte med at konstatere,
at 2017 havde været et godt år. Både onlineundervisningen og Sommerskolen ekspanderede, fordi
Danes Worldwide har investeret kapital i udviklingen.
Sekretariatet har brugt meget energi på politiske
mærkesager i det forgangne år. Ikke mindst via
mærkesagerne er vi blevet mere set og mere synlige. Medlemstallet er vokset – og det ser ud til, at det
fortsætter.

Valg til bestyrelsen
Endelig var der valg til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer havde valgt at træde tilbage:
Carsten Dencker Nielsen, Thomas Bustrup, Inge
Gorm Hansen og Lars Bernhard Jørgensen. Den
øvrige bestyrelse var ikke på valg i 2018. Fredensborghusenes beboere havde genvalgt Marianne
Hostrup Richter som medlem af Danes Worldwides
bestyrelse. Bestyrelsen havde indstillet, at følgende
vælges til bestyrelsen:

Medlemsmagasinet DANES har gennem årene været
genstand for debat, men trods de store omkostninger, formår magasinet hele tiden at forny sig og følge
med de nye platforme.
Michael Metz Mørch fremhævede også markedsføringsindsatsen; ikke mindst brugen af de sociale
medier har skabt øget fokus især på mærkesagsområdet, ligesom der også var ros fra bestyrelsesformanden til sekretariatet for dets arbejde.

Caroline Arends, adm. dir. for DTU/Vidensby.
Søren Brandt, Vice President i A.P. Møller Mærsk A/S.
Mia Dyvig, medlem af Sommerskolens bestyrelse.

Regnskab og budget
Revisor Jesper Falk fremlagde regnskab for 2017
og budget for 2018. Revisor mindede om, at 2017
havde været et investeringsår og fremhævede, at
underskuddet på 1,3 mio. kr. var bedre end budgetteret. Tallene viste også, at foreningen er usædvanlig
likvid. I 2018 forventes et underskud på 806.000 kr.

Susanne Rumohr Hækkerup, dir. for Asia House, tidl.
ambassadør i Mexico.
Nicolai Prytz, generalkonsul i Shanghai, kommende
ambassadør i Brasilien.
Generalsekretær Anne Marie Dalgaard præsenterede de nye medlemmer, som alle blev valgt.

FAKTABOX:
Danes Worldwides bestyrelse pr. 24. maj 2018
Michael Metz Mørch (formand)

Caroline Arends

Freddy Svane

Kirsten Smedegaard-Andersen

Søren Brandt

Jens Olesen

Julie Schmiegelow

Mia Dyvig

Jens M. Jensen

Viggo Nedergaard Jensen

Susanne Rumohr Hækkerup

Marianne Hostrup Richter

Nicolai Prytz

19

