
HVEM ER VI?
AIACE-Danmark er den danske sektion af 
AIACE-Internationale, foreningen af tidligere 
ansatte ved EU-institutionerne.

Foreningens væsentligste opgaver er:

• at varetage medlemmernes interesser 
over for EU-institutionerne

• at samarbejde med de europæiske 
institutioner på disse områder

• at rådgive medlemmerne i deres 
forbindelser med de danske myndigheder 

• at opretholde og udvikle venskabelige 
forbindelser mellem medlemmerne 
indbyrdes og at give tidligere kollegaer 
lejlighed til at mødes. 

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?
Alle, der tidligere har været tilknyttet en af EU’s 
institutioner, eller deres pensionsberettigede 
efterlevende samt nuværende EU-ansatte, der 
står over for at skulle forlade aktiv tjeneste, 
kan blive medlem. Årskontingentet er pt. 350 
kr.

Indmeldelse sker lettest via foreningens 
hjemmeside (https://aiace.dk/medlemskab/) 
eller ved henvendelse til aiace@aiace.dk eller 
til et af bestyrelsens medlemmer (se på sidste 
side).
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HVAD FÅR MAN SOM MEDLEM?
Via hjemmesiden (www.aiace.dk) har med - 
  lem  mer let og direkte adgang til et væld af 
relevante informationer om bl.a. pensions - 
forhold og sygekasse. Her ligger også perso-
nalevedtægten, foreningens Vademecum, 
formularer til sygekassen, medlemslisten m.m. 
Vigtige aktuelle informationer og indbydelser 
til lejlighedsvise sociale arrangementer 
udsendes i orienteringsbreve eller via e-mail.

Herudover er forskellige medlemmer 
af bestyrelsen behjælpelige med råd og 
vejledning i tilfælde af problemer med 
sygekassen eller IT-spørgsmål.

AKTIVITETER
To milepæle i årets gang er generalforsamlingen, 
som gerne kombineres med et sociokulturelt 
arrangement et sted i landet, og julefrokosten, 
som afholdes i København. 

I forlængelse af generalforsamlingen 2021 i 
Odsherred, besøgte vi bl.a. en lokal vingård og Højby 
Kirke og sluttede af med frokost i Det Vilde Køkken i 
Klint.



VADEMECUM
Foreningen udgiver et vademecum, som giver 
medlemmerne svar på mange af de spørgsmål, 
der kan opstå både i perioden, før man går på 
pension, og i tilværelsen som EU-pensionist. 
Vademecum giver oplysninger om relationer til 
EU-institutionerne og til danske myndigheder.

Vademecum indeholder praktiske tjeklister for 
pårørende, for det tilfælde at de skal træde til i 
forbindelse med EU-Sygekassen etc.

Vademecum er tilgængeligt for medlemmerne 
på foreningens hjemmeside (www.aiace.dk) og 
bliver regelmæssigt opdateret. 

Medlemmer kan selvfølgelig altid kontakte 
et medlem af bestyrelsen for at få vejledning, 
såfremt der måtte være spørgsmål, der ikke 
er besvaret fyldestgørende i foreningens 
materialer.

VELFÆRD
I henhold til partnerskabsaftaler, som AIACE- 
Internationale har indgået med EU-institu-
tionerne, træder de lokale AIACE-sektioner 
til som første kontakt, hvis en pensionist har 
behov for særlig støtte, som går ud over, hvad 
der dækkes af de nationale ordninger. 

Foreningen og Danske Golfere i Benelux har 
endvidere nu i mange år i træk afholdt en meget 
vellykket sommergolfturnering.  

Herudover tilbyder foreningen hjælp ved 
praktiske eller IT-relaterede problemer, ikke 
mindst i forbindelse med Kommissionens 
stigende udbud af applikationer, der kræver EU 
Login.

Bestyrelsen deltager også regelmæssigt i møder 
med sygekassen og pensionstjenesten, hvor 
principielle spørgsmål kan blive rejst og som 
oftest løst.

BESTYRELSEN

FORMAND: Eva Dudzinska
Telefon: +45 42 75 45 01
e-mail:  dudzinskaeva@gmail.com

NÆSTFORMAND. Kaj Führing Mortensen
Telefon: +45 30 62 78 11
e-mail: kaj.f.mortensen@gmail.com

KASSERER: Hans Gelså
Telefon: +45 61 16 78 71
e-mail: gelsaa1@outlook.com

SEKRETÆR: Anne Grethe Mikkelsen
Telefon: +45 30 30 55 58
e-mail: ag.mikkelsen@outlook.com

Bodil Stevnsboe Nielsen
Telefon: +45 31 50 40 46
e-mail: bodil.stevnsboe@gmail.com

WEBMASTER: Per Have
Telefon: +45 93 84 26 10
e-mail: perhave@gmail.com

IT - HelpDesk: Erling Petersen,
Telefon: +45 20 65 19 19
e-mail: erlingpetersen@dbmail.dk

IT - VADEMECUM: Eigil Vendel Nielsen
Telefon: +45 29 60 64 77
e-mail: enielsen@webspeed.dk

Allan Dalvin
Telefon: 60 19 17 43 (mobil)
e-mail: allan.dkdalvin@gmail.com

Sophie Kisling
Telefon: 22 86 84 10 (mobil)
e-mail: sopkisling@gmail.com


