ET ÅR VI ALDRIG GLEMMER
Årsberetning 2020

1

ET ÅR VI ALDRIG GLEMMER
2020 blev et år, vi aldrig glemmer. Ingen havde forestillet sig, at en virus ville udvikle
sig til en corona-pandemi, som skulle betyde nedlukning af stort set hele verden. Men
sådan blev det.
Corona-krisen har som følge heraf påvirket danskere
i både ind- og udland. Og dermed naturligvis også
Danes Worldwides arbejde.

Vi fik styrket vores medlemsrådgivning og indført
sagsbehandling, så vi bedre kan hjælpe de af vores
medlemmer, der fx har sager om familiesammenføring, bevarelse af dansk statsborgerskab og
arbejdstilladelse i Danmark.

De ansatte i sekretariatet måtte – ligesom mange
andre – arbejde hjemmefra, og stort set alle gik frivilligt ned i tid for at hjælpe foreningen økonomisk. Den
Danske Sommerskole måtte aflyses og erstattes af
en virtuel Hjemme-Sommerskole – hvilket vi i Danes
Worldwide naturligvis var utroligt kede af, men også
havde fuld forståelse for.

På undervisningssiden har vi i 2020 lanceret et nyt
begynderdansk sprogtilbud på A1 niveau, som har
vist sig overordentligt populært. Fortsættelsen,
Begynderdansk A2, planlægger vi at lancere i 2021
til gavn for vores mange elever.

Krisen har heldigvis også ført til positive oplevelser.
Ikke mindst har vi set et fantastisk sammenhold og
en opbakning til at stå sammen og hjælpe hinanden.

Endelig er det en stor glæde, at Tuborgfondet i slutningen af 2020 bevilligede en større donation til
Danes Worldwide til etablering af ”Young Global
Danes”, et fagligt netværk, der tilbyder unge, hjemvendte udlandsdanskere adgang til møder og
virksomhedsbesøg, så de kan bruge deres multikulturelle kompetencer til gavn for dansk erhvervsliv.

Vi har helt konkret set, hvordan mange fastboende
udlandsdanskere har hjulpet strandede turister med
et sted at sove, støtte og gode råd om lokalområdet
og ikke mindst hjælp til at få folk sikkert tilbage til
Danmark.

Det er også en stor anerkendelse, at foreningen fra
2021 vil modtage en toårig bevilling fra Finansloven
til at rådgive og oplyse vores medlemmer om reglerne for familiesammenføring.

Det har været meget opmuntrende at se så megen
hjælpsomhed og et kæmpe engagement til at få løst
nogle svære situationer.
På trods af nedlukning og verden sat på vågeblus
kunne Danes Worldwide alligevel fejre nogle sejre.

Trods de mange afsavn og begrænsninger har vaccineudviklingen bragt lys for enden af tunnelen, og
vi ser frem til, at 2021 vil give øgede muligheder for
kontakt og fællesskab.

Susanne Rumohr Hækkerup
Bestyrelsesformand

Anne Marie Dalgaar
Generalsekretær
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ONLINE UNDERVISNING
For Onlineundervisningen på alle niveauer gælder det, at 2020 var et godt år med
højere elevtal end forventet. Både Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk havde flere elever end i 2019.

Der var i foråret en positiv afsmitning på Onlineundervisningen affødt af nedlukning i mange lande
pga. coronaen. Flere tilmeldte sig, da de oplevede, at
de havde mere tid til rådighed.
Denne udvikling fortsatte helt hen til efteråret, hvorefter vi oplevede en onlinemæthed. I slutningen af
året fik vi flere tilkendegivelser om, at mange børn og
unge ikke længere kunne magte mere onlineundervisning, da de både modtog virtuel undervisning på
deres almindelige skoler og hos Danes Worldwide.

Undervisningen kan være et springbræt til at komme
på Skoledanskniveau, og vi har i 2020 set en udvikling i antallet af elever, som efter at have afsluttet
Basisdansk og Videre med dansk er klar til at modtage undervisning på dette niveau.
Skoledansk
Online Skoledansk blev for 9. klassetrin mærkbart
påvirket af corona-krisen, da 9.-klasseprøverne,
som følge af aflysningen af Sommerskolen, blev aflyst, og i stedet – som i den danske folkeskole – erstattet af et eksamensbevis med standpunktskarakterer ophøjet som prøvekarakterer.
Dog valgte vi at tilbyde vores elever, at de kunne gå til
den mundtlige prøve virtuelt, og vi forlængede skoleåret med to ugers ekstra undervisning for afgangseleverne.

Begynderdansk
Da vores to Begynderdansk-produkter måtte gå på
pension pga. forældet teknik, udviklede vi i 2020 et
helt nyt onlineprodukt på begynderdanskniveau.
Det nye Begynderdansk, A1, henvender sig til voksne, unge og børn fra 10 år.
Interessen for det nye produkt har fra start været
meget stor, og allerede fra lanceringen i september
havde vi mere end 100 elever i gang. Antallet af elever på Begynderdansk stiger støt.

”Har haft børn i forløbet de sidste 9 år, og synes at
det fungerer rigtig godt. Synes lærerne gør et stort
og fantastisk stykke arbejde, og hele tiden udvikler
sig. Under Coronaen kunne mange lærere i
almindelige skoler lære rigtig meget af Danes, for
de er kreative og dygtige, og gør undervisningen
varieret og interessant. Tør udfordre i temaer som
børn i udlandet ikke ville blive introduceret til”
- Forædre til udskolingselev

Dansk på mellemniveau
Dansk på mellemniveau er sprogundervisning til
dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.

3

ONLINE UNDERVISNING
I Danmark blev tv-programmet Fællessang med
Philip Faber noget, der har bundet danskerne sammen i løbet af corona-krisen. I anledning af
juleafslutningen for de danske skoleelever blev der
lavet en særlig udgave af fællessang.

Elevernes resultater blev som tidligere år meget tilfredsstillende.
Vi afsluttede med et hyggeligt arrangement på
Kultorvet i København, hvor vi overrakte de elever, der var i Danmark, deres eksamensbeviser.
Det hele blev livetransmitteret, så de øvrige elever
kunne følge det fra deres hjemlande. Elever, der ikke
kunne deltage, fik tilsendt deres eksamensbeviser
både på mail og med posten.

Vi blev forinden kontaktet af Danmarks Radio, som
gerne ville sætte fokus på, at ikke alle danske børn er
hjemme til jul.
Vi greb naturligvis muligheden og kontaktede nogle
af vores elever på Online Skoledansk, der lavede de
fineste indslag om, hvordan det er at holde jul væk fra
Danmark.

Der er ingen tvivl om, at hele forløbet med omlagt og
ekstra undervisning og mundtlig prøve gennemført
online har krævet mange ressourcer at udvikle og
gennemføre, men det har modtaget stor ros og anerkendelse fra forældrene.

Deres videojulehilsner blev derfor bragt live den 18.
december på Danmarks Radio.

Derfor må det betragtes som en succesfuld afslutning på et noget anderledes skoleår for 9. klasserne.

Vi er sidenhen blevet kontaktet igen, og i 2021 skal
flere elever fra Danes Worldwide lave vlogs –
såkaldte video-blogs – på Ramasjang.

Danes Worldwide-elever på landsdækkende tv
At vores elever på onlineundervisningen er søde,
dygtige og charmerende blev synligt for enhver, da
de kom på landsdækkende tv op mod jul.
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MARKETING & KOMMUNIKATION
Marketingindsatsen for Danes Worldwide er i stigende grad digital – og det har bestemt
også været tilfældet i 2020. Særligt ’PPC annoncering’ og ’Paid Social’ fylder i det samlede marketing mix.

Dele af hjemmesiden er i Q3 2020 blevet udvidet
med særlig adgang for medlemmer. I Q4 2020 har vi
ansat en ny medlemskoordinator, der blandt andet
har til opgave at styrke medlemsrekrutteringen og
fastholdelsen i foreningen.

Kanaler og platforme
Markedsføringen af Danes Worldwide er foregået
via et bredt mix af marketingteknikker, bl.a. Paid Social, PPC-annoncering, e-mail-marketing og content
marketing. Hertil kommer et konstant flow af organisk/owned media-kommunikation via kanaler som
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og Youtube.

Rådgivning og sagsbehandling
Medlemsrådgivningen er populær og markedsføres
som en ’USP’ (Unique Selling Points) i forbindelse
med medlemskab af foreningen. Særligt vores digitale ”pop-ups” genererer mange nye leads. I 2020
blev vores medlemsrådgivning udvidet til også at
tilbyde decideret sagsbehandling som et tilkøb.
Det har affødt en stor interesse fra både eksisterende og nye medlemmer.

Vi fortsætter den opadgående kurve på vores nyhedsbreve, som nu har flere end 14.000 abonnenter
og opretholder en rigtig pæn åbningsrate. Vores
Facebook-side har rundet 23.000 følgere.
Onlineundervisningen
Markedsføringen af vores online dansk-produkter
(Begynderdansk, Basisdansk, Videre med dansk og
Skoledansk) har som det eneste forretningsområde
været relativt upåvirket af corona-krisen. Særligt
det nye Begynderdansk fik en rigtig flot modtagelse. Markedsføringen af undervisningen er særligt
foregået via nyt videomateriale, hvor deltagerne har
lavet såkaldte ”testimonials”.

Udkast til kommunikationsplan
I 2020 blev der også udarbejdet et udkast til en ny
kommunikationsplan. Danes Worldwide benytter
sig, som det fremgår af ovenstående, primært af digital kommunikation, når det drejer sig om nyheder,
der skal formidles hurtigt, både internt og eksternt.
Dertil afholder vi medlemsmøder og events, hvor vi
behandler emner af relevans for vores medlemmer.
Kommunikationsplanen rummer et idékatalog, som
vi kan lade os inspirere af og benytte, så vi fremover
får mest mulig synlighed med de forhåndenværende
ressourcer.

Medlemsrekruttering og generel synlighed
Vi har i 2020 fortsat den løbende indsats for at synliggøre Danes Worldwide og foreningens aktiviteter.
Dette gøres i stadig stigende grad via digitale kanaler, hvor særligt konverteringsoptimering er i fokus.
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MEDLEMMER
I 2020 lancerede vi et nyt ungdomsmedlemskab og etablerede desuden et netværk for
unge – Young Global Danes. Desuden vil vi også fra 2021 kunne tilbyde et passivt
medlemskab.
Med ansættelse af en medlemskoordinator i slutningen af 2020 har vi sat ekstra fokus på medlemmer
– både fastholdelse af eksisterende medlemmer og
rekruttering af nye. Bl.a. i form af to nye typer medlemskaber.

Desuden er formålet med netværket at gøre vejen fra
ungdomsliv til arbejdsliv lettere og mere gennemskuelig.
Passivt medlemskab
I december 2020 vedtog bestyrelsen at tilbyde et passivt medlemskab til dem, der er vendt tilbage til Danmark, men forsat ønsker at støtte Danes
Worldwides arbejde – bl.a. med mærkesager som
stemmeret, familiesammenføring og bevarelse af
statsborgerskab.

Young Global Danes – et netværk for unge udlandsdanskere
Det nye ungdomsmedlemskab giver automatisk adgang til netværket Young Global Danes med gratis
adgang til faglige arrangementer, virksomhedsbesøg, studievejledning, fordelagtige rabatter og en
række andre produkter og serviceydelser.

Et passivt medlemskab giver ubegrænset adgang til
låste artikler og guides på hjemmesiden, den
digitale version af medlemsmagasinet DANES samt
medlemsrabat på hotelophold, restauranter, billeje
m.m.

I samarbejde med Tuborgfondet etablerede vi i 2020
et netværk for unge udlandsdanskere (18-26 år), der
vender (tilbage) til Danmark for at studere eller finde arbejde. Vores ønske med netværket er at give de
unge en god introduktion til det danske arbejdsmarked og samtidig gøre dem klogere på deres karrieremuligheder i Danmark med en international
baggrund.

Ungdomsmedlemskabet og det passive medlemskab skal begge ses som et supplement til vores
nuværende medlemskab for familierne og coportate
partnership-medlemskabet for virksomheder.
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MEDIER & MAGASIN
Corona-situationen gav udlandsdanskere skatteproblemer med ophold i Danmark
inden for de tilladte 180 dage pr. år. Danes Worldwide tog fat i problemet, som gav en del
medieomtale.
Tre gange på en uge ændrede politiet reglerne for
udlandsdanskere
Først måtte de ikke komme til Danmark, så måtte de
godt, og så måtte de ikke alligevel. På én uge ændrede politiet tre gange på retningslinjerne for udlandsdanskere, som ønsker at komme hjem til Danmark
med deres udenlandske ægtefælle eller samlever.
(…)
Anne Marie Dalgaard, generalsekretær for udlandsdanskernes interesseorganisation Danes Worldwide,
opfordrer politiet og regeringen til at lave tydeligere
regler, som er ens for alle.
Danes Worldwide mener, at alle ægtefæller, kærester
og familiemedlemmer til danskere skal have lov til at
komme ind over grænsen, uanset hvor deres danske
partner bor, så længe de i øvrigt kan opnå visum.

Medieomtale
Eksempler på de danske mediers omtale af Danes
Worldwide i løbet af 2020:

Kofod vil have udlandsdanskere til at hjælpe strandede landsmænd
Flere lande indfører tiltag for at inddæmme coronavirus. Derfor kan det være svært at komme til Danmark.
Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil have danskere
bosiddende rundt omkring i verden til at hjælpe
strandede landsmænd, som på grund af coronakrisen har svært ved at komme hjem.
(…)
Organisationer som Danes Worldwide og danske
ngo’er er i samarbejde med Udenrigsministeriet ved
at finde lokale løsninger for strandede danskere.
(…)
”De rejsende danskere er spredt for alle vinde i hele
verden. Vi er et rejselystent folkefærd. Det gør det på
den ene side ekstremt komplekst at nå ud til danskere, der befinder sig langt fra vores ambassader, og
som måske rejser individuelt eller i små grupper.

”Jeg tror, vi alle har en forståelse for, at vi er i en ekstraordinær situation, og at der ikke bare er rejsemuligheder på kryds og tværs af verden, sådan som der
var for få måneder siden. Det respekterer vi selvfølgelig.
Men der er jo masser af danskere, som er gift med
udlændinge. Og der er mange af dem, som i øvrigt
har fast ejendom i Danmark i form af for eksempel et
sommerhus. Jeg kan godt forstå, at de synes, det er
frustrerende, at de og deres ægtefæller nu ikke kan
komme hjem på ferie i det sommerhus, de betaler til,
bare fordi de bor langt væk,” siger Anne Marie Dalgaard til Berlingske.

På den anden side betyder det også, at der mange
steder er fastboende og lokalkendte danskere, som
kan og vil give en hånd og hjælpe deres landsmænd,
indtil andre løsninger kan være klar,” siger Jeppe Kofod.
- Uddrag fra artikel i Berlingske 21. marts 2020 inkl. overskrift

- Uddrag fra artikel i Berlingske 12 maj 2020 inkl. overskrift
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MEDIER & MAGASIN
Strandet udlandsdansker risikerer skattesmæk
Det kan blive dyrt for udlandsdanskere, der p.t. er
fanget i Danmark og ikke kan vende tilbage til deres
bopælslande. For de kan blive ramt af et skatteproblem

Alt efter, hvilket land udlandsdanskerne bor i, kan
det gå hen at blive meget problematisk, hvis de skal
betale fuld skat i Danmark i den tid, de er fanget her,
vurderer Anne Marie Dalgaard.
“Hvis man bliver dobbeltbeskattet, fordi man opholder sig ufrivilligt i Danmark, kan det blive et
ganske dyrt ophold, hvis ens bopælsland har en høj
skatteprocent. For nogle kan det være ruinerende,
hvis det står på gennem længere tid,” siger Anne
Marie Dalgaard og understreger, at der skal selvfølgelig skal betales skat:
“Men det gør vores medlemmer så bare i andre
lande. De bidrager jo, der hvor de bor og arbejder,”
siger hun.

Jørgen Holck er på vej til Sverige. De seneste 87
dage har han været i sommerhus på Sjællands Odde
med sin kone, som han ellers bor i Malaysia med.
Men på torsdag risikerer den 67-årige dansker at
blive fuldt skattepligtig i Danmark, selvom han har
været bosat i udlandet siden 1974.

- Uddrag fra forsideartikel i Børsen 25. maj 2020 inkl. overskrift

Regeringsudspil: Midlertidige skattelempelser for
udlandsdanskere
Der skal ikke være fuld skattepligt, hvis udlandsdanskere pga. coronakrisen er strandet herhjemme frem
til 30. juni, foreslår regeringen.
- Uddrag fra nyhedsartikel i Børsen 29. maj 2020 inkl. overskrift

Danes Worldwide repræsenterer 20.000 danskere,
der bor i udlandet.
Her kan man genkende den problematik, som
Jørgen Holck står i. Organisationen ser en stigning
i antallet af henvendelser, der drejer sig om skat i
forbindelse med, at 90-dagesreglen træder i kraft.
Organisationen har siden krisens start hørt fra 24
danskere, der spørger specifikt om konsekvenserne
af at blive i Danmark i mere end de 90 dage. Danes
Worldwide efterlyser derfor et signal fra myndighederne om, hvorvidt reglen vil blive håndhævet.
“Nu begynder det at være oppe over, og det er reelt
et problem. Der er folk, der risikerer at komme i klemme, og vi har brug for en klar udmelding,” siger Anne
Marie Dalgaard, der er generalsekretær i forenigen, som rådgiver udenlandsdanskere.
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MEDIER & MAGASIN
Danskere i henholdsvis Spanien, Brasilien, USA, UK
og Tyrkiet har deltaget i interviews om coronasituationen helt konkret i deres respektive bopælslande,
lige som danskere i Kenya, USA, Colombia, Italien og
UK har berettet om deres syn på graden af brokkeri
hjemme i Danmark.

Medlemsmagasinet DANES
Et hurtigt overblik over dele af magasinets indhold i
løbet af 2020:
Ud over en lang række artikler om bl.a. Danes Worldwides danskundervisning, juridiske rådgivning,
			
arrangementer, nyt fra orga			nisationens hjørnekontor
			
samt flere artikler om bl.a.
			
den aktuelle CV- og jobsam			
talekultur i Danmarks er			
hvervsliv blev der bl.a. plads
			
til artikler om to brødres
			brevudveksling fra fronten
i 1864, et langt solointerview med den nyligt hjemvendte og internationalt anerkendte
epidemiolog Lone Simonsen samt artikler, der sætter
fokus på det danske sprog.

Global undersøgelse
Danes Worldwide lancerede i august 2020 en omfattende undersøgelse om bl.a. den digitale kontakt
mellem danskere i udlandet og offentlige myndigheder i Danmark samt de landsdækkende danske medier.
I alt 1.951 udlandsdanskere fordelt over 64 lande i
alle verdenshjørner deltog i undersøgelsen, der var
baseret på en meningsmåling.
Dertil supplerede næsten 700 respondenter med
fritekstbesvarelser. Den omfattende samling data
bidrager i høj grad til Danes Worldwides løbende
indsats med at tale udlandsdanskeres sag i medierne og i forhold til møder med ministre og andre folketingspolitikere.

Og selvfølgelig har magasinet for globale danskere også været i direkte kontakt med et stort antal
danskere i alle verdenshjørner og bl.a. bragt portrætartikler med danskere i henholdsvis UK (London),
Ungarn (Budapest), USA (Harlem), Georgien (Tbilisi),
Finland (Turku), Forenede Arabiske Emirater (Dubai),
Nigeria (Abuja) og Peru (Lima).

Her følger to centrale grafer fra undersøgelsen:
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MÆRKESAGER & RÅDGIVNING
Corona-pandemien, generhvervelse af dansk statsborgerskab og ny sagsbehandlingsydelse har fyldt mest i den juridiske rådgivning i 2020.

Danes Worldwides juridiske rådgivning og sagsbehandling blev lanceret i forsommeren 2020 og blev
helt fra begyndelsen voldsomt populær hos medlemmerne, som dermed bl.a. kunne få hjælp til forskellige former for ansøgninger.
Rådgivnings-teamet blev derfor i august udvidet med
en stud.jur. til at afhjælpe de mange henvendelser.
Corona
Da corona-pandemien ramte Danmark i foråret, og
landet blev lukket ned i marts, medførte det mange
spørgsmål fra udlandsdanskerne, som følte sig ekstra udsatte pga. den globale nedlukning.
Der var usikkerhed om, hvorvidt man kunne indrejse
til Danmark og medbringe sine (udenlandske)
familiemedlemmer, om man kunne/skulle rejse tilbage til sit bopælsland, hvor situationen var værre, og
om hvilke konsekvenser det ville have, at man som
udlandsdansker var fanget i Danmark.
Danes Worldwide gik derfor i medierne og til
politikerne for at få lempet indrejserestriktionerne for
danskere og deres familiemedlemmer og talte for, at
udlandsdanskere fanget i Danmark ikke ville blive
fuldt skattepligtige til Danmark. Begge dele lykkedes,
så indrejserestriktionerne blev bedre defineret, og
udlandsdanskerne og deres familiemedlemmer kunne indrejse i Danmark. Regeringen indførte desuden
en midlertidig skattelempelse, så personer fanget i
Danmark i perioden 9. marts til og med 30. juni 2020
ikke ville blive fuldt skattepligtige til Danmark.
Tusindvis af spørgsmål fra medlemmer
I løbet af 2020 svarede rådgivningen på over 2.200
henvendelser via telefon, mail og møder. Heraf vedrørte henvendelserne hyppigst dansk statsborgerskab, skat, familiesammenføring og problemstillinger relateret til corona-situationen.
Der blev derfor udarbejdet en artikel til hjemmesiden,
som indeholdt al relevant information til udlandsdanskerne om corona-situationen i Danmark.
Siden blev den mest besøgte side på danes.dk.
Generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere var der også ekstra op-
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mærksomhed på, da muligheden for generhvervelse
udløb den 31. august 2020.
Ny sagsbehandlingservice
I juni gik den nye sagsbehandlingsservice i luften og
blev taget godt imod af medlemmerne.
Danes Worldwide kan nu også hjælpe med ansøgninger om fx bevis/bevarelse for dansk statsborgerskab, generhvervelse af dansk statsborgerskab,
familiesammenføring efter danske og EU-retlige regler samt EU-registrering til EU-borgere.
Vi hjælper med at udfylde ansøgningsskemaerne
korrekt, samler og gennemgår den relevante dokumentation, vejleder i forhold til indgivelse af ansøgning og bistår som partsrepræsentant under de danske myndigheders behandling.
I løbet af 2020 hjalp Rådgivningen med 36 ansøgninger, hvor de to mest populære var bevarelse af
dansk statsborgerskab og generhvervelse af dansk
statsborgerskab.

Mærkesager og høringssvar
Gennem politiske møder, mediemedvirken og høringssvar har Danes Worldwide også i 2020 talt udlandsdanskernes sag – hvilket har medført flere forbedringer.
Der blev indført en midlertidig skattelempelse i forbindelse med corona-situationen, der blev indført
lempeligere krav til engelskkundskaber for udenlandske ægtefæller ved familiesammenføring, og der
er kommet politisk tilsagn om, at man vil genindføre
muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab.

SEKRETARIATET
Også i 2020 var der udskiftning i personalet i sekretariatet.
Vi tog afsked med Cathrine Amilie Skade Andersen
den 1. juli, og den 1. november valgte Pal Jauernik
at søge nye jobmæssige udfordringer som administrator i Fredensborghusene – efter 27 år hos Danes
Worldwide!
Til gengæld kunne vi sige goddag til hans afløser,
Maiken Friis Jørgensen som blev ansat som medlemskoordinator.
På lærerværelset forlod Mette Bang Petersen og Ea
Als-Andersson os og blev afløst af Trine Nebel, Lene
Ditlevsen og Line Hammer Justesen.

Maiken Friis Jørgensen

Karoline Blyt

Vi fik også en ny kollega i Karoline Blyt, som overtog
jobbet som in house-jurist efter Yuri Fogh Axelsson.
Det ligger i sagens natur, at studentermedhjælpere
kun er hos os i en periode, mens de er i gang med
deres uddannelser. Sådan var det også i 2020, hvor
vi sagde farvel til Marie Lehbech Pépin, Johanne
Lodberg og Louise Rogut.
Til gengæld kunne vi i årets løb byde velkommen til
Patrick Chano Andersen, Mie Storgaard Sørensen
og Eleea Munch på lærerværelset, Helene Larsen
og Anne Louise Schmidt i Rådgivningen og
Johannes Viborg-Christensen som webmaster.

Trine Nebel

Lene Ditlevsen

Line Hammer Justesen

Patrick Chano Andersen

Mie Storgaard Sørensen

Eleea Munch

Helene Larsen

Anne Louise Schmidt
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Johanes Viborg-Christensen

FREDENSBORGHUSENE
Af administrator Anton Frank

Corona-krisen har også sat sit præg på aktiviteterne i Fredensborghusene med nedlukning af restauranten og begrænsninger af samværet. Men 2020 bød også på en ny
hjemmeside – og en ny administrationschef.
Ligesom i resten af samfundet har corona-epidemien
sat sit præg på Fredensborghusene. Beboernes gennemsnitsalder er over 80 år, og de hører derfor til i en
af de højeste risikogrupper. Restauranten og centeret
blev lukket den 13. marts og genåbnet på særlige vilkår den 20. juli.
På grund af nye restriktioner blev restauranten igen
lukket den 10. december 2020. I hele nedlukningsperioden har beboerne fået tilbudt gratis udbringning af mad. Det har derfor været svære tider for vores
restauratører, som siden 13. marts 2020 ikke har haft
mulighed for at afholde selskaber i festsalen.
Det er naturligvis også gået ud over det sociale liv i
bebyggelsen, herunder færre samtaler over middagen, ingen gymnastik, sang eller kortspil og
næsten ingen kulturelle arrangementer. Det glædelige er, at vi har undgået at få virussen ind i bebyggelsen.
Der har gennem året været et meget positivt samarbejde med beboerudvalget, der ikke mindst har
været til stor støtte i forbindelse med fastsættelse af
de nødvendige restriktioner affødt af epidemien.
Et samarbejde til glæde for beboerne og til fremme af
godt naboskab i bebyggelsen.
Ny hjemmeside – og ny administrationschef
Der er i årets løb blevet lanceret en ny hjemmeside,
som vil henvende sig til flere interesserede – bl.a. ved
at gøre opmærksom på museet og invitere til besøg,
kommunikation til og mellem beboerne og endelig
bestyrelsens og administrationens interne arbejdsdokumenter. Hjemmesiden vil være i fuld anvendelse i
første halvår af 2021.
Bestyrelsen har ansat Pal Jauernik som ny administrationschef og afløser for Anton Frank, der går på
pension den 31. januar 2021 efter godt 16½ år på posten. Pal Jauernik kommer fra en stilling som Senior
Manager hos Danes Worldwide.

nen om at al udendørs maling bliver gennemført over
en otteårig periode er opfyldt. Desuden er efterisoleringsarbejdet fortsat med seks gårdhavehuse for at
opnå et bedre indeklima.
Bevillinger og donationer
Fredensborghusene modtog i september 2019 en
bevilling fra Realdania på 2.650.000 kr. til hjælp til
renovering af taget på centerbygningen. Hertil kom
et forventet tilsagn på 500.000 kr. fra Kulturstyrelsen.
Renoveringsarbejdet gik i gang i september 2020.
I efteråret 2018 blev Fredensborghusenes Museum
oprettet. Det er en forudsætning for bevillingen fra
Realdania, at Fredensborghusenes Museum bliver et
offentligt tilgængeligt museum. Bestyrelsen modtog
desuden i december 2019 en bevilling fra Kulturstyrelsen på 500.000 kr. Desværre dækker donationer
ikke udgifterne til renoveringen, som derfor vil påvirke
de kommende to års regnskaber.
Nykredit har i 2019 bevilget 200.000 kr. og Kulturstyrelsen 50.000 kr. til restaurering af Jørn Utzon-møblerne i Centerbygningen. Denne renovering er nu færdig.
Huslejeregulering
Der er indgået en aftale med beboerne om en årlig
pristalsregulering af lejen, hvilket har medført en lejeregulering på 0,2 % pr. 1. april 2020.
Generelt fungerer ordningen på den måde, at lejen
årligt reguleres 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.
Den selvejende Institution Fredensborghusene er stiftet af Danes Worldwide, med det hovedformål at hjælpe
hjemvendte udlandsdanskere til en god helårsbolig i
Danmark.
Fredensborghusene består af 77 boliger: 30 rækkehuse
og 47 gårdhavehuse, et center med restaurant og selskabslokale og ni gæsteværelser. Bebyggelsen, der blev
opført i begyndelsen af 1960’erne, er tegnet af arkitekt
Jørn Utzon. I 1987 blev bygninger og parkanlæg totalfredet.

Ejendomsomkostninger
I det forløbne år har der været ejendomsomkostninger for ca. 5,4 mio. kr., hvilket er godt en mio. kr.
mere end sidste år. Af særlige arbejder kan nævnes,
at den løbende udendørs maling er videreført, så pla-
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GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling i Danes Worldwide blev afholdt tirsdag den 26. maj
2020 kl. 16.00.

På grund af corona-epidemien og regeringens henstilling om, at kun et meget begrænset antal mennesker må mødes, blev generalforsamlingen for første
gang afholdt virtuelt via Zoom.
Formandens beretning
Bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup aflagde bestyrelsens beretning og indledte med at konstatere, at 2019 havde været et begivenhedsrigt år.
Danes Worldwide fyldte 100 år, og en storslået jubilæumsfest blev afholdt på hotel d’Angleterre. Her blev
prisen ”Årets Verdensdansker” uddelt, og den gik til
EU-kommissær Margrethe Vestager.
For første gang uddeltes også Carsten Dencker Nielsen-prisen, opkaldt efter Danes Worldwides mangeårige næstformand, som desværre gik bort, inden
han nåede at modtage prisen personligt. Prisen blev
overrakt til Carstens søn, der modtog prisen på vegne
af familien.
Prisen som Årets Danes Worldwide Repræsentant gik
til Marianne Edelmann Krüger i Bangkok som anerkendelse af hendes store og utrættelige indsats for
foreningen.
Statsborgerskab og afskaffelse af opholdskravet
omkring retten til at modtage dagpenge er nogle af
de politiske emner, vi har arbejdet med i 2019. Vores
in-house jurist har desuden fået en del spørgsmål om
Brexit.
I 2019 modtog foreningen en øget bevilling fra
Undervisningsministeriet til udvikling af niveauet
Skoledansk, herunder også støtte til produktion af vores undervisningsfilm.
Vi kan glæde os over, at det går godt i Fredensborghusene, hvor man er ved at igangsætte en restaurering
af det store tag på fællesbygningen. Ligeledes glædede formanden sig over, at økonomien i Fredensborghusene er god.
Afslutningsvis takkede Susanne Ruhmohr Hækkerup
sekretariatet for deres store arbejde.
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Regnskab og budget
Revisor Jesper Falk gennemgik herefter hovedtallene
i regnskabet for 2019 og budget/estimat for 2020.
Årets resultat blev et underskud på t.kr. 664, hvilket
er t.kr. 662 bedre end budgetteret og t.kr. 273 bedre end resultatet i 2018 (et underskud på t.kr. 936).
Årets resultat er positivt påvirket af netto finansielle
indtægter på t.kr. 668. Før finansielle poster kan årets
resultat derfor opgøres til et underskud på t.kr. 1.332
sammenholdt med et budgetteret underskud på t.kr.
1.666.
For 2020 budgetteres med et underskud på t.kr. 900,
mens estimatet inklusive coronaeffekter kommer ud
med et underskud på ca. t.kr. 950. Stort set svarende
til budgettet.
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde foreslået ændringer til vedtægternes §§ 3 og 12.2.
Generalsekretær Anne Marie Dalgaard fortalte, at
bestyrelsen gerne vil have mulighed for at oprette en
kassekredit, hvis det bliver nødvendigt.
Det er ikke noget, der er behov for lige nu, men de nuværende vedtægter giver ikke denne mulighed, hvorfor vi ønsker dem ændret.
Vedtægtsændringen blev herefter godkendt.

GENERALFORSAMLING
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået at udvide bestyrelsen
med formand for partnerorganisationen, Danish
Students Abroad, Frederik Hyldgaard Thomsen.
Frederik Hyldgaard Thomsen blev valgt.
Der var ikke andre bestyrelsesmedlemmer på valg.
Orientering om Sommerskolen
På grund af corona-epidemien og nedlukningen er
sommerskolerne 2020 aflyst.
På opfordring orienterede Sommerskolens bestyrelsesformand, Mia Dyvig, om situationen.
Mia Dyvig indledte med at konstatere, at Den Danske
Sommerskole er en selvstændig erhvervsdrivende
fond stiftet af Danes Worldwide og Danmarks Private
Skoler. Danes Worldwide er en almennyttig forening.
Hun kunne fortælle, at det bestemt ikke var en nem
beslutning at aflyse Sommerskolen, men begrundelsen er, at sommerskolerne har 750 deltagere fra hele
verden.

Og både børn og voksne vil være tæt sammen, hvilket ikke er foreneligt med de restriktioner, som sundhedsmyndighederne har opstillet.
Derfor mente bestyrelsen ikke, at det ville være forsvarligt at gennemføre sommerskolerne.
Mia Dyvig uddybede, at arbejdet med forberedelserne til Sommerskolen 2020 begyndte dagen efter, at
Sommerskolen 2019 blev afsluttet, og derfor allerede
har afholdt store omkostninger.
Sommerskolens bestyrelse har valgt at tilbagebetale
mest muligt til deltagerne, nemlig 65% af deltagergebyret.
Hvis Sommerskolen skulle betale mere, vil den gå
konkurs. Ifølge reglerne om konkurs er det
bestyrelsens overbevisning, at så kommer deltagerne ikke i nærheden af de 65% refusion.
Der var spørgsmål fra enkelte deltagere, hvorefter
beretningen blev taget til efterretning.
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