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NYE TIDER
Trods udfordringer på grund af corona-nedlukningen kunne Danes Worldwide fejre
flere sejre i 2021: Vi pressede på, så også udlandsdanskerne kunne blive vaccineret,
og vores webinarer om bl.a. familiesammenføring var en stor succes.
Og da sommeren kom, kunne vi heldigvis vende tilbage til mere normale tilstande. Med forsigtighed,
mundbind og vaccinationer blev hverdagen igen
normaliseret. Det blev også muligt så småt at genoptage rejseaktiviteten. Bl.a. bøsøgte generalsekretæren Schweiz og mødtes med danskere i alpelandet.

At samfundet også i vinteren og foråret 2021 lukkede ned, havde de færreste nok regnet med. Ikke desto mindre var det som bekendt, hvad der skete. Og
imens ventede verden på vaccinerne.
Nedlukningen satte naturligvis også sit præg på
Danes Worldwides daglige arbejde. Sekretariatets
medarbejdere arbejdede fra hjemmekontorerne, og
fysiske møder blev erstattet af virtuelle.

Vi håber naturligvis, at pandemien stopper, så vi
snart kan vende tilbage til en normal hverdag - og de
nye tider. Under alle omstændigheder fortsætter vi
ufortrødent vores arbejde for medlemmer.

Det gjaldt fx vores medlemsarrangementer, som
blev erstattet af webinarer – og med stor succes. Ikke
mindst var de webinarer, som vores jura-team stod
for, om reglerne for familiesammenføring og statsborgerskab, meget velbesøgte. Også emner som
skat og pension var populære.

Anne Marie Dalgaard stopper
Anne Marie Dalgaard forlod ved udgangen af februar 2022 dobbelt-posten som generalsekretær i
Danes Worldwide og direktør i Den Danske Sommerskole, som hun har stået i spidsen for siden 2010.

Og netop familiesammenføring havde vi ekstra fokus
på i 2021. Blandt andet fordi Danes Worldwide fik bevilliget i alt 2 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Finansloven
– øremærket til såvel generel oplysning og specifik
rådgivning om både de danske regler og EU-reglerne for familiesammenføring.

En varm tak skal lyde til Anne Marie Dalgaard, der
gennem mere end 12 år med stort engagement og
dygtighed har bidraget til vigtige resultater i Danes
Worldwide, ligesom Sommerskolen i hendes tid er
blevet udbygget med tilbud til flere aldersklasser,
medfølgende familier og konfirmationsmulighed.
Bestyrelserne og Anne Marie Dalgaard er enige om,
at det er det rigtige tidspunkt at overdrage stafetten
til en ny leder, og processen med at finde en ny generalsekretær er i fuld gang og forventes afsluttet i løbet
af foråret 2022.

Men på trods af nedlukninger og hjemmearbejde
lykkedes det os at betjene foreningens medlemmer,
som også pludselig stod med nye problemer affødt
af corinapandemien.
Fx havde de danske politikere ikke indtænkt udlandsdanskerne i vaccineprogrammet, hvilket betød at
mange medlemmer kom til at sidde mellem to stole:
de kunne hverken blive vaccineret i Danmark eller
der, hvor de bor. Det lykkedes dog omsider at finde
en løsning – bl.a. fordi Danes Worldwide gjorde opmærksom på problemet og pressede på.

Danes Worldwide ønsker Anne Marie Dalgaard al
muligt held i hendes videre karriere.

Susanne Rumohr Hækkerup
Bestyrelsesformand

Anne Marie Dalgaard
Generalsekretær 2010-2022
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ONLINE UNDERVISNING
Generel ”onlinetræthed” under corona-nedlukningen verden over førte ikke uventet til
færre elever på online-danskundervisningen. Til gengæld var der rekordstor søgning
til 9.klassen. Og så kom en række Danes Worldwide-elever på tv.

2021 blev det første år i meget lang tid, hvor vi oplevede færre elever på online-danskundervisningen.

til vores Basisdansk-niveau.
Både Begynderdansk og Begynderdansk 2 er populære produkter, og der er holdstart fire gange om
året. Derfor er det også et lettilgængeligt kursus at
deltage i.

Onlinemætheden, som vi mærkede i slutningen af
2020 pga. corona-pandemien, blev til onlinetræthed, og vi fik mange tilkendegivelser fra forældre
om, at de så sig nødsagede til at fravælge undervisningen hos Danes Worldwide. Ikke fordi de var utilfredse med indholdet, men fordi deres børn fortsat
havde onlineundervisning på deres skoler.

Med al begynderundervisning er det dog sådan, at
der et vist frafald på kurserne. Det gælder både på
onlineundervisningen hos Danes Worldwide, men
bestemt også på de kurser, som sprogskolerne tilbyder med undervisning face to face.

Heldigvis blev mange fortsat hængende, og vi modtog denne kommentar fra en mor:
”Jeg må sige, jeg synes, jeres danskundervisning
fungerer helt eminent. Det er utrolig godt, og selvom
dansk er ekstra undervisning uden for normal skoletid for vores søn, så synes han alligevel, det er sjovt
og interessant. Så vi er meget tilfredse med dette
gode tilbud til os der bor udenfor Danmark.”

Basisdansk
Man må kunne forvente, at et online undervisningsprogram hele tiden følger med tiden og ikke som
undervisningsbøger kun opdateres med nyt indhold
meget sjældent.
Derfor har det også været vigtigt for os, at Basisdansk, som er et relativt nyt kursus, allerede i år fik
den helt store tur. Kurset blev opdateret, og bl.a. kom
der et forløb ind, som tager udgangspunkt i EM i
fodbold, hvor herrelandsholdet vandt alles hjerter i
sommeren ’21.

Begynderdansk
2021 blev året, hvor det nye Begynderdansk fik en
storesøster: Begynderdansk 2.
Begynderdansk 2 ligger niveaumæssigt i naturlig
forlængelse af Begynderdansk og skal med tiden
være dét produkt, som skaber en naturlig overgang
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ONLINE UNDERVISNING
Skoledansk
På trods af en generel elevtalsnedgang havde vi en
rekordstor 9. klasse på hele 82 elever, hvilket var en
stigning i elevtallet på 33% i forhold til året før.

vidstgjorte i forhold til både læseformål og læsestrategier, ligesom vi også har udarbejdet forskellige læsetræningsopgaver med henblik på den afsluttende
prøve i 9. klasse.

De elever, der ønskede det og havde mulighed for udrejse fra deres bopælsland, fik igen mulighed for at
afslutte forløbet med den officielle 9.-klasseprøve på
Sommerskolen.

Forældrevejledning har også været et markant fokusområde i 2021, hvor vi både har arbejdet med vejledning i forhold til motivation og faglig støtte af deres
børn.

Det blev besluttet, at 9.-klasseeleverne skulle isoleres på deres helt egen skole. En dyr løsning, men helt
afgørende i forhold til at minimere smitterisikoen og
forøge chancerne for at kunne gennemføre prøveforløbet. Det lykkedes, og elever og forældre udtrykte
stor glæde og taknemmelighed.

”Vlog fra Verden”
I 2021 blev en række elever fra Danes Worldwide
kendte på både DR Ultra og YouTube, da de lavede
vlogs* om, hvordan livet som ung i udlandet er.
Vlog fra verden blev serien kaldt. Eleverne skulle filme
sig selv over mange dage, og Danmarks Radio har
så klippet det sammen.

På Skoledansk udvikler vi til stadighed nye undervisningsforløb med forskellige fokusområder. I 2021
havde vi stort fokus på læsning både i indskolingen,
på mellemtrinnet og i udskolingen.

Der er kommet en superspændende serie ud af det.
Noget vi naturligvis også har bragt ind i onlineundervisningen i udskolingen, hvor eleverne både har set
de vlogs, som DR har produceret, men også selv har
skullet lære om genren og lave deres egne vlogs.

Vi har udviklet opgaver, hvor eleverne er blevet be-

* Vlog er betegnelsen for videoudgaven af en blog, hvor en person filmer sig selv og taler om bestemte emner.
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MARKETING & KOMMUNIKATION
I 2021 fik Danes Worldwide en to-årig finanslovsbevilling til oplysning og rådgivning om
reglerne for familiesammenføring. Det betød, at en hel del kommunikations- og marketingkræfter blev brugt på netop familiesammenføring.

Materialerne er sendt ud til steder i verden, hvor vi
ved danskere mødes, som f.eks. de danske kirker og
klubber.

Facebook er stadig vores foretrukne annonceringskanal, når det gælder markedsføring, men også Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube er godt med.
Vores nyhedsbreve udkommer to gange om måneden hhv. som et ordinært nyhedsbrev og et undervisningsnyhedsbrev. Begge har ca. 14.500 abonnenter.

Der er også bevilget midler til at dække udgifter i
2022, hvor vi vil fortsætte rådgivningen og afholde
endnu flere webinarer samt supplere med en informationsvideo, da vi ved, at mange med rette finder
reglerne svære at gennemskue.

De største kampagner har – traditionen tro – været
for vores tre undervisningsprogrammer: Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk, samt
for både Sommerskolen og Familie-Sommerskolen.
Derudover har vi også kørt kampagner for medlemsrekruttering til og generel synlighed af Danes
Worldwide, samt opfordret til at donere beløb til
legater i forbindelse til Ligningslovens § 8A.

Hjemmesiden danes.dk
Selvom det kun er tre år siden Danes Worldwide fik
ny hjemmeside, så er der allerede god grund til at
kigge både dens udseende og struktur grundigt
igennem: Nye produkter er kommet til, vi får løbende
nye tilbud til vores medlemmer og mulighederne
for at siden bliver fundet i fx Google ændrer sig hele
tiden.

Familiesammenføring
I 2021 fik Danes Worldwide en bevilling på Finansloven til rådgivning omkring reglerne for familiesammenføring til både vores medlemmer og til udlandsdanskere generelt. Bevillingen blev i høj grad brugt
til rådgivning hos vores jurister: I løbet af året har vi
afholdt otte webinarer om hhv. de danske regler og
EU-reglerne, og samtidig har vi holdt fysiske oplæg i
London og Schweiz.

Det er et arbejde, som vi er påbegyndt i slutningen
af 2021, og som vi vil fortsætte med i 2022 for at
sikre os, at vores hjemmeside har relevant indhold,
at brugerne har lyst til at bruge siden og kan finde
rundt på den, samt at den hele tiden er up-to-date.
Ligningslovens § 8A
Igen i 2021 kunne vi glæde os over, at vi nåede op på
at modtage de 100 donationer, som er nødvendige
for at vi stadig kan være omfattet af Ligningslovens
§ 8A. Donationerne går til legater til udlandsdanske
børn og unge, så de kan deltage i Danes Worldwides online danskundervisning, så derfor er vi ekstra
glade for at kommunikationen i vores kanaler virker
og får vores medlemmer og udlandsdanskerne til at
reagere.

For at skabe opmærksomhed omkring rådgivningsmuligheden har vi især brugt vores profiler på de
sociale medier, direkte mails til vores medlemmer
samt vores nyhedsbrev, som løbende får flere og
flere modtagere. Ligeledes har vi udarbejdet foldere og postkort, som forklarer reglerne, og som
beskriver internationale par, som med hvert deres
udgangspunkt ønsker at få familiesammenføring til
Danmark.
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MEDLEMMER
Mange fysiske arrangementer blev konverteret til virtuelle møder i form af webinarer på
grund af corona-situationen. Og overrækkelsen af Årets Verdensdansker-prisen måtte
udsættes til 2022.

Webinarer og møder
Med corona-nedlukningen i vinteren og foråret 2021
var det ikke muligt at afholde fysiske medlemsarrangementer. Til gengæld blev en række møder afholdt
som webinarer – i alt 21 blev det til.

Nye betingelser for Fredensborghusene
Fredensborghusenes bestyrelse godkendte i 2021
ændringer i betingelserne for bebyggelsen.
De nye betingelser ved medføre, at man skal have
boet fire år i udlandet for at blive optaget på venteliste, og man skal skrives op, inden man fylder 60 år.
Samtidig har de, der står på ventelisten, nu mulighed
for selv at tjekke deres placering på listen, uden at
skulle kontakte Danes Worldwide.

Langt de fleste handlede om familiesammenføringsreglerne, generhvervelse af dansk statsborgerskab
og lign., men også webinarer om skat og pension var
populære blandt medlemmerne.

Årets Verdensdansker
I slutningen af 2021 nominerede Danes Worldwide
Kasper Hjulmand, træner for herrelandsholdet i fodbold, til Årets Verdensdankser.

Et enkelt fysisk arrangement blev det dog til. I november var generalsekretær Anne Marie Dalgaard på
besøg i Schweiz og havde møder med medlemmer
og andre, som var interesserede i Danes Worldwides
arbejde.

Ét af kriterierne for at få prisen er, at modtageren har
gjort en særlig indsats for at markere Danmark og
danske værdier i udlandet. Med den store indsats,
som herrelandsholdet yder under Kasper Hjulmands
kyndige ledelse, har han i udpræget grad været med
til at sætte Danmark på verdenskortet.

Young Global Danes
I netværket Young Global Danes vi har afholdt seks arrangementer i form af webinarer – bl.a. med en introduktion til Danske Rederier, et virtuelt besøg hos Novo
Nordisk samt to sessioner med karrierecoaches.

Prisoverrækkelsen var planlagt til at finde sted i den
20. december, men på grund af corona-nedlukningen
måtte arrangementet desvære udsættes til 2022.

Der har dog været en udfordring at få etableret et
egentligt netværk i Young Global Danes. Så ifølge aftale med Tuborgfondet, blev målgruppen udvidet til
også at omfatte ikke-medlemmer og aldersgrænsen
sat op til 30 år.

Repræsentanter
Medlemskoordinator Maiken Friis Jørgensen afholdt i
løbet af 2021 en række webinarer med repræsentanterne i de forskellige områder.

Ved udgangen af 2021 besluttede bestyrelsen af
ændre navnet Young Global Danes til Young Danes
Worldwide.
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MEDIER & MAGASIN
Danes Worldwide påpegede de store problemer for nogle udlandsdanskeres adgang
til corona-vacciner, hvilket flere medier tog fat i. Men også familiesammenføring var
blandt de emner, der gav foreningen medieomtale.
Eksempler på medieomtale af Danes Worldwide i
2021:

DEN GULE MURSTENSSYMFONI ER RYKKET TÆTTERE PÅ
I Fredensborg har beboerne lavet et museum for
den store arkitekts helt overlegne beboelseshuse.
(…) Fredensborghusene er en selvejende institution
stiftet af Danes Worldwide for at skabe en boligbebyggelse for hjemvendte danskere, der har boet i
udlandet.
Initiativtager var Kampsax-stifteren Jørgen Saxild,
der i takt med, at hans firma bredte sig succesfuldt
ud over verden, havde bemærket, at det ofte var svært
for de udsendte at vende hjem til Danmark efter årevis under fremmede himmelstrøg.
- Citeret i Berlingske d. 5. september 2021

UDLANDSDANSKERE MÅ KIGGE LANGT EFTER COVIDVACCINATION
”En række lande uden for EU har ikke nogen plan for
vaccinationerne og har endnu ikke modtaget vacciner. Det betyder, at bekymrede danskere fra hele
verden dagligt kontakter foreningen for udlandsdanskere, Danes Worldwide.
”De er bekymrede for, at de falder mellem to stole. De
kan ikke blive vaccineret i Danmark, og de kan ikke
blive vaccineret i det land, de bor i,” siger generalsekretær Anne Marie Dalgaard til Radio4.”
- Citeret i Ritzau, Information, B.T, Berlinske m.lf. d. 22. januar 2021

DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK RAMMER VORES
EGNE STATSBORGERE
”Lad os få åbenlyst skøre regler væk,” sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i et
åbent samråd i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg 24. juni om reglerne for blandt andet
familiesammenføring. Danes Worldwide er helt enig.
(…) Kære politikere: Gør reglerne om familiesammenføring mere logiske – til gavn for såvel de enkelte
familier som for det danske erhvervsliv og det danske samfund.
- Citeret i Berlingske d. 10. juli 2021 (debatindlæg af generalse-

DANSKERE I UDLANDET KAN FÅ CORONAVACCINE I
DANMARK
”Danskere bosat i udlandet er i mange tilfælde ikke
omfattet af Danmarks corona-vaccineprogram.
Det ændres nu. (…) ”Man vil rigtig gerne hjælpe sit
fødeland som dansker i udlandet. Man er loyal over
for fødelandet. Så lad os ikke være smålige her,” siger
Anne Marie Dalgaard.”
- Citeret i DR, Jyllands-Posten, avisen.dk m.fl. d. 16. maj 2021

kretær Anne Marie Dalgaard og juist Lisbeth Kjersgaard, Danes
Worldwide)
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MEDIER & MAGASIN
HANA ER FØDT SOM DANSK STATSBORGER OG I
RISIKO FOR AT BLIVE STATSLØS: MYNDIGHEDER
KRÆVER AT SE HENDES BEDSTEFORÆLDRES VIELSESATTEST FRA 1964
Hana Andersen, der bor i Spanien, venter på sjette år
på en afgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på den ansøgning, hun som 21-årig i 2016
sendte om bevaring af sit danske statsborgerskab.
(…) ”Som organisation anerkender vi, at der er et
politisk flertal, der ønsker, det skal være svært at få
dansk statsborgerskab. Men der er nogle unge mennesker, der bliver fanget i et ualmindeligt rigidt system i forhold til dokumentation. Det er helt absurd,
at der skal gå årevis, fordi man ikke kan fremskaffe
et enkelt dokument”, siger generalsekretær i Danes
Worldwide Anne Marie Dalgaard.
- Citeret i DR d. 28. november 2021
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MEDLEMSMAGASINET DANES
Eksempler på indhold i de tre
udgaver af magasinet, der udkom i 2021:
Ud over en lang række artikler om bl.a. det danske
sprog og Danes Worldwides danskundervisning og
juridiske vejledning, samt løbende nyt fra organisationens hjørnekontor, så bød 2021 også på bl.a. to
omfattende artikler med detaljeret vejledning for udlandsdanskere om henholdsvis internationale skoler
i Danmark og pensionsydelser fra Danmark.

STATISTIK: MEDIEOMTALE AF DANES
WORLDWIDE i 2021:
Alle medietyper: 167
Webkilder: 113
Regionale og lokale dagblade: 19
Magasiner: 18
Landsdækkende dagblade: 12
Nyhedsbureauer: 4
Lokale ugeaviser: 1

DANE S

KNUD RASM
USSEN
En polar
forsker
i Canada
beretter
om Den
5. Thule
ekspedition
s historiske
fra Grønl
færd
and over
det
nordligste
Canada
og
Beringstræ
det til Rusla
nd

Og selvfølgelig bragte magasinet for globale danskere også i 2021 artikler om spændende danskere
gennem historien, Den Danske Sommerskole samt
en stribe portrætartikler med udlandsdanskere i bl.a.
Brasilien, Georgien, Canada, Rusland, USA, Spanien
og Norge.

Kilde: Infomedia
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MÆRKESAGER & RÅDGIVNING
En finanslovsbevilling til oplysning om familiesammenføring til både medlemmer og
ikke-medlemmer satte turbo på henvendelserne til jura-teamet. Der blev dog også tid til
at skrive høringssvar og afholde webinarer.
informationsmateriale bestående af artikler, postkort
mm. og omkring 350 besvarede henvendelser. Projektet forsætter i 2022.

Rådgivning og studievejledning
Danes Worldwides juridiske rådgivning og sagsbehandling forsætter med at stige i popularitet hos
medlemmerne. I løbet af 2021 har rådgivningen besvaret 2.771 henvendelser, hvoraf 46 var møder med
medlemmer. Fra starten af september blev den juridiske rådgivning og studievejledning lagt sammen under jura-teamet.

Mærkesager
En af Danes Worldwides største mærkesager har løbende været dobbelt statsborgerskab. Vi har derfor
længe argumenteret for, at perioden for generhvervelse skulle forlænges, da mange udlandsdanskere
stadig ikke var klar over dette.

Derfor er der i løbet af 2021 lavet nye tiltag, som skal
hjælpe med at gøre information lettere tilgængelig
for vores medlemmer. I starten af året lancerede vi
på hjemmesiden jura-biblioteket, hvor medlemmerne
kan logge ind og læse artikler om forskellige emner,
så som bevarelse af dansk statsborgerskab og skattepligt til Danmark.

Derfor var det også til stor glæde for mange, at muligheden for at kunne generhverve sit danske statsborgerskab blev genetableret med en ny femårig periode fra 1. april 2021 til den 30. juni 2026.

Dertil holder vi længere åbent om tirsdagen, så det er
lettere for medlemmer på vestkysten af USA og Sydamerika at kunne ringe ind.
Sagsbehandling og webinarer
I løbet af 2021 har jurateamet lavet i alt 60 sagsbehandlinger, som både dækker over mødepakker, sager om statsborgerskab og familiesammenføring.
Medlemmerne er glade for den ekstra støtte i ansøgningsprocessen, forklaring af det juridiske, og især de
engelsktalende medlemmer oplever vores hjælp som
meget værdifuld.

Høringssvar
Dertil har vi skrevet otte høringssvar, bl.a. om familiesammenføring, ændringer i indfødsretsloven og det
nye design af det danske pas, som blev indført 1. oktober. Det danske pas er noget af det vigtigste for vores medlemmer, og det var derfor vigtigt, at vi fik gjort
opmærksom på dette.

Der er blevet afholdt i alt 12 webinarer, hvoraf to blev
afholdt af vores eksterne skatte- og pensionseksperter. Evalueringerne fra medlemmerne er, at de er meget tilfredse med webinarerne og glade for dette nye
initiativ.

Politiske møder
I arbejdet for vores forskellige mærkesager er møder
med politikere og andre beslutningstagere uhyre vigtige. På grund af corona-nedlukningen i vinteren og
foråret, har mødeaktiviteten i 2021 været forholdsvis
begrænset.

Familiesammenføringsbevilling
På Finansloven 2021 blev Danes Worldwide tildelt en
to-årig bevilling på i alt 2 mio. kr. Bevillingen skulle gå
til at udbrede information om reglerne for familiesammenføring til udlandsdanskere.

Generalsekretær Anne Marie Dalgaard har blandt
andet haft møder med Christiansborg-politikerne
Andreas Steenberg fra Radikale Venstre samt Bertel
Haarder og Mads Fuglede, begge fra Venstre.

Dette førte til otte webinarer, en tur til London i december med to medlemsarrangementer, en masse nyt
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SEKRETARIATET
Corona-nedlukningen satte ikke en stopper for , og i 2021 kunne vi traditionen tro sige
både farvel og goddag til nye kolleger.
Ved årsskiftet 2020/21 blev stud.jur. Sebastian Swane Abildgaard en del af jurateamet, og i april kunne
vi byde velkommen til jurist Lisbeth Kjersgaard. Og
lige inden året gik på hæld, kom stud.jur. Caroline
Ulrich til som forstærkning samme sted.
Også webmasterne fik tilført ekstra kapacitet i form
af Oliver Kronholm Thomsen. Og i august afløste
Clara Stannow Philip Grydgaard som ny web’er.

Også leder af marketing og kommunikation, Stine
Østergaard, forlod Danes Worldwide efter ca. seks
år. Så i slutningen af september blev hendes skrivebord overtaget af Majbrit Ørtz.
Og på lærerværelset var Naja Bau Nielsen praktikant i perioden fra september til jul.

Efter 18 år hos Sommerskolen valgte Solveig Kolbe
Engberg at søge nye udfordringer. Så i begyndelsen
af august kunne vi sige goddag til Jan Ladefoged
Mikkelsen som ny sommerskoleleder.

Sebastian Swane Abildgaard Lisbeth Kjærsgaard

Caroline Ulrich

Oliver Kronholm Thomsen

Clara Stannow

Majbrit Ørtz

Naja Bau Nielsen

Jan Ladefoged Mikkelsen
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FREDENSBORGHUSENE
Af administrator Pal Jauernik

Den Selvejende Institution Fredensborghusene, der er registreret som erhvervsdrivende fond, og hvis hjemsted er Fredensborg Kommune, er stiftet Danes Worldwide med det
hovedformål at hjælpe hjemvendte udlandsdanskere til en god helårsbolig i Danmark.
ret og resten af samfundet åbnede mere op, fulgte vi
trop i Fredensborghusene.

Institutionen er ejer og administrator af 77 helårsboliger, et center med restaurant, selskabslokaler og ni
gæsteværelser. Bebyggelsen, der blev opført i begyndelsen af 1960’erne, er tegnet af arkitekt Jørn Utzon
og internationalt kendt som arkitektonisk kulturarv.
Bebyggelsen blev i sin helhed fredet i 1987, hvorved
institutionens formål tillige omfatter en fuldstændig
bibeholdelse af det fredede for eftertiden.

Restauranten blev genåbnet den 21. maj, og siden
24. august har vi haft ”normale” tilstande, og både
restauratøren og beboerne har kunne afholde langt
flere arrangementer. Gymnastik, bridge, sangaftener og beboerarrangementerne er igen gået i gang
til stor glæde for alle. Vi holder dog løbende øje med
udviklingen, så vi hurtigt kan foretage ændringer, hvis
situationen krævet det.

Aktiviteter og økonomiske forhold
Den i 1987 gennemførte totale fredning af bebyggelsen med parkanlæg mv., og de heraf afledte krav til en
fastholdelse af vedligeholdelsesstand og materialevalg, medfører årlige vedligeholdelsesudgifter, der
markant overstiger udgifterne til vedligeholdelse af
en tilsvarende ikke fredet bebyggelse.

Beboerudvalg
Den 15. juni indkaldte administrationen til ekstraordinært beboermøde, da tre beboere tilbød at stille op til
beboerudvalget, som har været ubesat siden januar.
Beboerne valgte enstemmigt tre beboere til udvalget
og valgte samtidig enstemmigt en beboerkandidat til
Utzon Museum Fredensborgs bestyrelse.

I det forløbne år er afholdt ejendomsomkostninger
for 7.578.863 kr., hvilket er ca. 2.500.000 kr. mere end
året før. Det skyldes den del af udgifterne til tagrenoveringen på Centerbygningen, som institutionen selv
har afholdt, jf. nedenfor.
Driftsresultatet før skat blev et mindre underskud på
72.824 kr.

Beboerudvalget konstituerede sig hurtigt og har løbende stået for flere beboerarrangementer og var
behjælpelig med en succesfuld og velbesøgt afholdelse af Sankt Hans, hvor restauratøren havde lavet
lækker buffet. Beboerudvalget har endvidere indført
eftermiddagskaffe i pejsestuen og ild i pejsen.

I regnskabsåret har der været ind- og udflytninger
i to gårdhavehuse samt i ét rækkehus. Budgettet
2021/22 kalkulerer med fire til fem fraflyttede huse.

Bestyrelsen er den øverste myndighed i Institutionen og har i regnskabsåret løb afholdt 6 bestyrelsesmøder (heraf 2 skriftlige). Bestyrelsens
sammensætning:

Administrationen
Administrator Anton Frank fratrådte sin stilling den 1.
februar 2021, og Pal Jauernik blev den 1. november
2020 ansat som administrationschef. Pal har i mange år i Danes Worldwide siddet med ventelisterne
og kontakten til Fredensborghusene og har derfor et
godt kendskab til stedet.

Viggo Nedergaard Jensen (formand) samt Jacob Saxild (næstformand), Arne Lind, Leif Jensen
og Susanne Østergård Lundby alle udpeget af
Danes Worldwide, Vivian Barnekow, udpeget af
beboerne og Torben Nielsen, udpeget af Foreningen FREMBO. 1. februar 2022 afløses Arne Lind
af tidligere repræsentant i Sydafrika Jette Møller
Botes.

Corona-krisen
Corona-pandemien satte også i år præg på Fredensborghusene ligesom på resten af samfundet.
Gennemsnitsalderen i bebyggelsen er mere end 80
år, hvorfor beboerne må henregnes til risikogruppen.

I regnskabsårets løb er vedtægter og forretningsorden blevet revideret.

Vi har derfor været meget forsigtige, men
efter at størstedelen af beboerne var færdigvaccine-
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FREDENSBORGHUSENE
Af administrator Pal Jauernik

Tagrenovering på Centerbygningen
Bestyrelsen modtog i september 2019 en bevilling fra
Realdania på 2.650.000 kr. til hjælp til renovering af
taget på Centerbygningen.
Bestyrelsen modtog desuden i december 2019 en bevilling fra Kulturstyrelsen på 500.000 kr. til renoveringen. De modtagne donationer dækkede som forventet ikke udgifterne på over 5 mio.kr. til renoveringen,
men renoveringen er holdt inden for det budgetterede. Tagrenoveringen er nu næsten afsluttet, og udgifterne bogført i regnskabsåret 2020/21.
Utzon Museum Fredensborg
I forbindelse med tagrenoveringen af Centerbygningen besluttede bestyrelsen at stifte Utzon Museum
Fredensborg.
Museet kunne være med til at åbne centeret op for
offentligheden, og ved hjælp af ovennævnte bevilling
fra Realdania samt Gurli og Paul Madsens Fond blev
museet til virkelighed.

Den 1. september 2021 blev museet under en stor reception indviet af Fredensborgs borgmester. Museet
har siden åbningen været velbesøgt.
Fremadrettet vil museet i samarbejde med turistforeningen i Nordsjælland og de andre lokale museer
blive mere synligt både med brochurer og via de elektroniske platforme.
Omlægning af realkreditlån
I januar 2021blev de fastforrentede realkreditkån på
ca. 65 mio.kr. omlagt fra 1% til 0,5% lån med en løbetid på 30 år og samme afdragsfrihed til 2029 som det
gamle lån. Det gav en årlig besparelse i ydelsen på
knap 300.000 kr. Til gengæld accepterede vi en forøgelse af obligationsgælden på godt 3 mio.kr.
Hjemmeside
Den nye hjemmeside er taget i brug af bestyrelsen,
men mangler at blive implementeret for beboerne.
Det forventes at komme på plads i 2022.
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GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling i Danes Worldwide blev afholdt tirsdag den 20. maj
2021 kl. 16.00 - både fysisk hos advikatfirmaet Lund Elmer Sandager og virtuelt via
Zoom.
Formandens beretning
Susanne Rumohr Hækkerup aflagde bestyrelsens beretning og indledte med at slå fast, at 2020 har vendt
op og ned på næsten alt.
Foreningens økonomi er efter udfordrende år nu mere
tilfredsstillende. Vi har i 2021 og 2022 fået en årlig
bevilling fra Finansloven til at informere om reglerne
vedr. familiesammenføring. Vi har også fået økonomisk støtte fra TuborgFondet til Young Global Danes,
så vi kan hjælpe de unge i udlandet til at få en god
start, når de kommer tilbage til Danmark.
Danes Worldwides rådgivning har stor søgning. Henvendelserne går mest på spørgsmål om dansk statsborgerskab, skat og corona-specifikke emner.
Med Finanslovsbevillingen til at informere om familiesammenføringer har vi nu mulighed for at udvide
rådgivningsteamet med endnu en jurist.

be et globalt netværk for udlandsdanskere i en coronakrisetid.
I august lavede vi en undersøgelse blandt udlandsdanskere. Undersøgelsens spørgsmåI gik bl.a. på
udlandsdanskeres medievaner, og hvordan opfatter
udlandsdanskeren, hvor nemt det er at få kontakt til
Danmark.
Her viste det sig, at mange i udlandet havde store tekniske problemer omkring mange offentlige myndigheders hjemmeside, hvilket jo var meget vigtigt at få
klarlagt, så vi kan gå i dialog med myndighederne om
dette.

I onlineundervisningen har corona-pandemien givet
en positiv afsmitning med flere deltagere, da de fleste arbejdede hjemme og skoler verden over holdt
fysisk lukket, men benyttede hjemme
undervisning.
Derved kunne vores medlemmer styrke danskundervisningen ved at benytte Danes Worldwides online
danskundervisning.
Bl.a. vores nye produkt Begynderdansk, er blevet meget populært. Der var i 2020 stor interesse med mere
end 100 elever på dette niveau. Skoledansk for 9. klasse blev hårdt ramt i 2020 pga. nedlukningen. Men vi
fik lavet en hybrid-løsning i samarbejde med Undervisningsministeriet, så 9. klasserne alligevel kunne få
deres prøve, der blev gennemført virtuelt.
Medlemsrekrutteringen er gået frem, og vi har også
fået opdateret vores hjemmeside, hvor en del oplysninger nu kun er tilgængelige for medlemmer. Vi er nu
oppe på 14.000 modtagere af Danes’ nyhedsbreve,
og vi har også fået en mere levende Facebook-side.
Facebook var desuden en rigtig vigtig platform, da vi
samarbejdede med Udenrigsministeriet om at ska-
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Danes Worldwide har igen gjort sig bemærket i mediebilledet gennem 2020. Mange danskere kom i
skatteproblemer pga. corona: de var i Danmark og
ville derfor blive beskattet efter de gældende regler,
men kunne ikke rejse tilbage til deres hjem i udlandet
på grund af corona-pandemien.
Vi tog fat i skattemyndighederne, og vi fik ændret reglerne til glæde for vores medlemmer og andre bosiddende i udlandet.
Vi har senest haft stor fokus på de udlandsdanskere,
der ikke har adgang til vacciner i det land, de bor i. Vi
fik sundhedsmyndighederne til at godkende, at udlandsdanskere nu kan blive vaccineret i Danmark.
Beretningen blev taget til efterretning.

GENERALFORSAMLING
Regnskab og budget
Økonomiansvarlig Peter Rasmussen gennemgik herefter hovedtallene i regnskabet for 2020 og budget/
estimatet for 2021.
Omkring årets resultat for 2020 kunne Peter Rasmussen fortælle, at vi er vokset 6% i omsætning. Året endte med et bruttoresultat på 3,1 mio. kr.
Før finansielle poster kan årets resultat derfor opgøres til 1 mio. mere end i 2019. Årets resultat er på
-70.000 kr., hvilket er væsentligt bedre end det forventede underskud på -900.000 kr. Resultatet er det
bedste resultat i en årrække.
For 2021 forventer vi en stigning i indtægter på ca.
1 mio. pga. midlerne til famille-sammenføringssager fra Finansloven. Alt i alt forventer vi et beskedent
driftsoverskud på i 56.000 kr. i 2021.
Regnskab og budget blev godkendt.
Vedtægtsændringer
Der var forslag om ændringer af vedtægternes §7.1,

§9.3 og §9.7. Alle tre ændringer blev godkendt.
Valg til bestyrelsen
De to nye bestyrelsesmedlemmer, som Danes Worldwides bestyrelse havde indstillet (Anne Smedegaard
Andersen Røpcke, Danmark og Jorn Poulsen, Frankrig) blev godkendt.
Valg af revisor
Bestyrelsen havde indstillet Redmark som ny revisor.
Da der ikke var indvendinger imod dette, blev Redmark godkendt som foreningens nye revisor.
Eventuelt
Der var ingen spørgsmål, men et medlem tog ordet,
og takkede Danes Worldwide for, ”at I ikke var bange
for at træde ind på den politiske arena for at tale udlandsdanskeres sager.
For en dansker i udlandet bør der ikke være forskel
på, om man bor i Danmark eller ej. Men virkelig dejligt, at foreningen tager ansvar for at arbejde for bedre vilkår.”
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Regnskab
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2021

2020

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Projekter

9.989.102
-5.077.383
-1.855.700

9.664.199
-4.908.404
-1.677.693

Bruttoresultat

3.056.019

3.078.102

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-2.984.852
-261.880

-3.156.893
-186.914

-190.713

-265.705

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

442.886
-26.604

246.854
-50.720

Årets resultat

225.569

-69.571

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

225.569
0

0
-69.571

Disponeret i alt

225.569

-69.571

Driftsresultat

Forslag til resultatdisponering:
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Regnskab
Balance 31. december
Aktiver
2021

2020

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

300.000
170.387

9.640
285.604

Materielle anlægsaktiver i alt

470.387

295.244

Andre værdipapirer
Deposita

10.440.712
265.053

9.834.062
258.286

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.705.765

10.092.348

Anlægsaktiver i alt

11.176.152

10.387.592

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

62.687
245.773
190.835

0
752.691
246.818

Tilgodehavender i alt

499.295

999.509

Likvide beholdninger

3.482.774

3.140.336

Omsætningsaktiver i alt

3.982.069

4.139.845

15.158.221

14.527.437

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt
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Regnskab
Balance 31. december
Passiver
2021

2020

450.000
2.396.413
8.985.051

450.000
1.601.003
8.759.481

11.831.464

10.810.484

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

298.393
1.165.108
1.863.256

319.548
1.835.387
1.562.018

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.326.757

3.716.953

Gældsforpligtelser i alt

3.326.757

3.716.953

15.158.221

14.527.437

Egenkapital
Virksomhedskapital
Kursregulering værdipapirer
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser

Passiver i alt
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