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Kære medlem 

Sommeren er kommet til Danmark, smitten fordamper, og vi tør nu 
godt indbyde jer til AIACE’s 2021 generalforsamling. Vi glæder os til 
at se jer allesammen – eller i hvert fald så mange som muligt! – den 
8.-9. september i Odsherred. Se nærmere inde i bladet. 

I resten af Europa er smitten stadig ret udbredt. Selv om der ifølge de 
officielle tal i de fleste EU-lande ikke er mange smittede, skyldes det i 
høj grad, at man uden for Danmark ikke tester ret meget, og slet ikke 
gratis. Hvis man ikke søger, finder man heller ikke. 
Indlæggelsestallene taler imidlertid deres tydelige sprog, og de er 
meget lavere i Danmark end i resten af Europa. Det er værd at huske 
på, hvis man ønsker at rejse sydpå denne sommer. 

Vi har nu alle fået tilbud om vaccine, og de fleste af os har takket ja. 
Det gør Danmark til topscorer også på dette punkt, og det kan vi 
være stolte af. Hvor andre lande allerede nu begynder at have svært 
ved at få fyldt kalenderen med vaccinationsvillige og har åbnet op for 
alle aldersgrupper, arbejder vi i Danmark os stadig igennem de 
midaldrende. Det er en direkte konsekvens af den store opbakning i 
befolkningen, at det tager længere tid at komme igennem hver 
aldersgruppe, og det skal vi være glade for, for det betyder, at de få, 
der ikke kan tåle vaccinen, har bedre chancer for ikke at blive smittet.  

Du ønskes en dejlig og Corona-fri sommer, vi håber at se dig i 
Odsherred til september! 

Eva Dudzinska 

https://aiace.dk/
mailto:aiace@aiace.dk
https://aiace.dk/
https://aiace.dk/
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1. Generalforsamling 

 

AIACE-Danmarks årlige ordinære generalforsamling 2021 afholdes 

onsdag den 8. september 2021 kl. 15.00 

på Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, Holbæk 

 

Hele arrangementet varer fra 

onsdag den 8. september til torsdag den 9. september 2021 

 

Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke historiske park, som skråner ned til Holbæk Fjord. 
Holbæk centrum ligger ca. 1 km derfra, og Stenhus Station blot 5 minutters gang væk. Holbæk Golfklub 
ligger 8 minutters kørsel fra hotellet. Alle værelser har minibar og kaffe- og tefaciliteter. 

Bemærk, at vi igen holder generalforsamlingen om eftermiddagen den første dag, så der er tid til en fælles 
udflugt den følgende dag. Vi har dog denne gang i lyset af den stadig usikre Corona-situation valgt kun at 
lade arrangementet omfatte en enkelt overnatning – men vi får masser af tid til at snakke med hinanden 
igen! 

Alle medlemmer er som sædvanligt hjerteligt velkomne, også med ledsager. Det er ligesom tidligere muligt 
blot at deltage i selve generalforsamlingen uden at betale andet end de dermed forbundne 
transportudgifter. Ved ankomst vil der være en sandwich til de sultne (se programmet).  

Efter generalforsamlingen mødes vi til festmiddag på hotellet! 

Den følgende dag tjekker vi ud efter morgenmaden. Ved behov kan du efterlade bagagen på hotellet til 
senere.  

Vi tager derefter på guidet udflugt med bus gennem Odsherred for at se og opleve områdets historie og 
særlige natur.  
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Offentlig transport  

Benytter man offentlig transport, er Stenhus Station (Odsherredbanen) blot 5 minutters gang fra hotellet. 
Holbæk Station ligger ca. 1 km væk.  
 

Vegetarmenu eller fødevareallergi  

Hvis man ønsker vegetarmenu eller har en fødevareallergi bedes dette anført ved tilmeldingen. Arten af 
fødevareallergi skal specificeres. 
 

Tilmelding 

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse er tilmeldingsfristen sat til den 1. august 2021. Du bedes også 
tilmelde dig, selv om du kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen. 

Tilmeldingsblanket er vedlagt, men har du modtaget denne indbydelse via email, vil det være lettest for 
både dig og os, hvis tilmelding sker elektronisk via linket i fremsendelsesmailen. Du vil i løbet af den 
elektroniske tilmelding blive bedt om at vælge blandt tre forskellige muligheder for ”tilkøb” – hvor tilkøb 
her betyder den pris, du skal betale for det valgte arrangement. 

Du vil også ved tilmeldingen blive bedt om dit medlemsnummer. Det finder du i fremsendelsesskrivelsen til 
dette orienteringsbrev, efter dit navn. 
 

Program 

Tilmelding senest 1. august 2021 

Onsdag den 8. september 2021: 

Ankomst mellem kl. 13 og 14.  
Indkvartering på Hotel Strandparken. 
Eftermiddagskaffe/-te med hjemmebagte sandwichboller 

Kl. 15.00:  Generalforsamling. Mødelokalet er i foyeren  

Kl. 19.00:   Festmiddag - serveres i restauranten 
 
Torsdag den 9. september 2021: 

Morgenbuffet på hotellet og check-ud. Bagagen kan om nødvendigt opbevares på hotellet. 

Kl. 9.30: Bustur med guide i Odsherred.  

Hele Odsherred er i 2015 af Unesco blevet anerkendt som Danmarks hidtil eneste Global Geopark som 
anerkendelse af et helt unikt landskab, formet under den seneste istid for ca. 15.000 år siden. Turen går 
over Veddinge Bakker, hvor vi besøger Esterhøj, der med sine 89 m byder på en flot udsigt i alle 
retninger, og videre til Trundholm Mose, fundstedet for Solvognen. Vi skal også til Højby kirke for at se 
de kendte kalkmalerier.   

Turen afsluttes med en frokost i Det Vilde Køkken hos Anna og Jørgen i Klint. Det Vilde Køkken er 
karakteristisk ved sit helt særlige fokus på anvendelse af lokale råvarer og vilde urter, som Jørgen selv 
høster i naturen, hvorefter Anna benytter dem til sine meget velsmagende retter. Det vil de fortælle 
meget mere om, og Jørgen vil fortælle om Odsherred og vise nogle produkter og urter. 

Jørgen, der selv er naturvejleder, vil også i deres café ”Gletcherporten” fremvise deres geoudstilling og 
give en fortælling om, hvad der gør området anerkendelsesværdigt som Geopark, og et interessant 
indblik i de historiske og geologiske forhold i området. 

Kl. 15.30: Tilbagetur til Hotel Strandparken og afrejse. 
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Pris: 

Pr. person i dobbeltværelse kr. 1.450,-  

Pr. person i enkeltværelse   kr. 1.650,- 

 
Prisen inkluderer: 

• Ophold på Hotel Strandparken med 1 overnatning med morgenbuffet  

• Festmiddag onsdag den 8. september (inkl. 2 genstande og kaffe med chokolader) 

• Udflugt i Veddinge Bakker 

• Frokost med 1 genstand i Det Vilde Køkken og kaffe. 

 
Alle foreningens medlemmer vil i behørig tid inden generalforsamlingen modtage den officielle indkaldelse 
med de dokumenter, som vedtægterne påbyder. I henhold til vedtægternes § 8 skal indkaldelsen ske med 
mindst en måneds varsel. Sidste dato for rettidig udsendelse er således i år søndag den 8. august 2021. 

 

2. Husk årsopgørelsen til skat! 

Inden udgangen af juni skal du godkende din årsopgørelse fra SKAT – og det samme gælder naturligvis din 
ægtefælle. Dokumentation for din ægtefælles indkomstforhold skal derefter også indsendes til PMO, 
medmindre ægtefællens situation anses for stabil, så du er blevet fritaget. Se detaljer i sidste 
orienteringsbrev og på side 51 i den senest opdaterede udgave af VADEMECUM, som du finder på 
foreningens hjemmeside www.aiace.dk. 

 

3. Nyt fra pensionstjenesten PMO4 

SOMMER-TELEFONTID I KOMMISSIONENS PENSIONSAFDELING: 

Kommissionens pensionsafdeling har i juli og august reduceret telefontid: kl. 10 – 12 (+322 297 8800) 

 
NY PRAKSIS EFTER DØDSFALD: 

Pensionstjenesten har ændret praksis, hvad angår pensionsudbetalingen efter dødsfald. Når et medlem 
afgår ved døden, udbetales den normale pension i den måned, hvor dødsfaldet fandt sted, stadig på 
afdødes sædvanlige konto. Er der pensionsberettigede efterlevende (typisk en ægtefælle), udbetales 
afdødes normale pension i yderligere tre måneder, inden den efterlevende går over til den lavere 
efterladtepension (ca. 60% af afdødes pension). Tidligere blev afdødes pension i de omtalte tre måneder 
fortsat indbetalt på afdødes konto, men Pensionstjenesten er nu gået over til i stedet at afvente, at den 
efterladte har fået oprettet sin egen konto, og pensionen indbetales derefter på den konto. 

PMO4 anfører som begrundelse, at afdødes konto i visse lande ikke blot hurtigt spærres for udgående 
betalinger (som i Danmark), men decideret lukkes, og at den nye ordning også i højere grad sikrer, at 
afdødes pension kommer den efterlevende direkte til gode og ikke indgår i boet. De fordele må så opveje 
de evt. likviditetsproblemer, der måtte opstå, når pensionen pludselig udebliver.  

Den nye praksis gør det endnu vigtigere, at den efterlevende hurtigst muligt får udfyldt og tilbagesendt de 
nødvendige papirer, som man modtager fra PMO4 efter et sådant dødsfald. Jo hurtigere den efterlevendes 
egen konto bliver oprettet, jo før udbetales de sidste måneder af afdødes pension. 
Begravelsesgodtgørelsen på knap 20.000 DKK vil dog normalt stadig indgå på afdødes gamle konto, da den 
godtgørelse som oftest udbetales hurtigt, så snart PMO har modtaget kopi af dødsattesten. 

www.aiace.dk
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Efterladte kan fortsat indsende evt. tilbageværende lægeregninger vedr. afdøde, men det bør ske hurtigst 
muligt og senest tre måneder efter dødsfaldet. I de første tre måneder skal den efterladte også fortsat 
anføre afdødes pensionsnummer ved indsendelse af egne lægeregninger (medmindre den pågældende selv 
også er medlem og har sit eget pensionsnummer). Se nærmere herom i VADEMECUM. Husk at den senest 
opdaterede version af VADEMECUM ligger på foreningens hjemmeside www.aiace.dk. 

 

4. Nyt fra Sygekassen 

 
FORHØJEDE KOEFFICIENTER PR. 1/7/2021 

Lighedskoefficienterne justeres hvert andet år for at tage højde for, at priserne for ydelserne er forskellige i 
de enkelte lande. Der fastsættes kun koefficienter for ydelser, for hvilke der gælder et loft, da de øvrige 
ydelser jo blot godtgøres med de sædvanlige 80/85%.  

Der trådte nye koefficienter i kraft den 1. april 2021, men det er efterfølgende ved hårdt benarbejde 
lykkedes AIACE at få hævet nogle af koefficienterne, der på grund af ”forenklinger” var blevet meget ringe 
fra 1. april. For Danmarks vedkommende betyder det, at loftet for kontaktlinser pr. 1. juli 2021 hæves fra 
3.700 DKK (for to år) til 8.440 DKK. For indlægssåler (max 4 såler/år efter lægehenvisning) hæves det fra 
561 DKK/sål til 759 DKK/pr. sål. For inkontinensmateriale hæves det fra 6002 DKK/år (efter lægehenvisning 
og forhåndstilladelse) til 10.129 DKK/år. Der er også godt nyt til type 2-diabetikere: Loftet for de små 
”kontrol-pinde” hæves fra 4.312 DKK/år til 8.440 DKK/år.  

Du finder alle de gældende koefficienter på foreningens hjemmeside www.aiace.dk under EU-Sygekassen - 
Regler og vejledninger punkt 13. De seneste koefficienter vil dog først blive lagt på, når de er trådt i kraft pr. 
1. juli 2021.  

De eksisterende lofter blev fastsat ved gennemførelsesbestemmelsernes vedtagelse i 2007, og der er ingen 
mekanisme for at tilpasse dem til prisudviklingen. Det vil blive ændret i forbindelse med den igangværende 
revision af gennemførelsesbestemmelserne, men det tager nok et par år endnu! Du finder de nugældende 
gennemførelsesbestemmelser på foreningens hjemmeside www.aiace.dk under EU-Sygekassen – Regler og 
vejledninger punkt 2. 
 
INGEN REFUSION AF UDGIFTER TIL CORONA-TESTS FORETAGET I UDLANDET 

Hvis du rejser til udlandet i sommer og bliver afkrævet en negativ Corona-test i den forbindelse, skal du ikke 
regne med at få den refunderet af EU-Sygekassen. Den refunderer i det hele taget kun Corona-tests i meget 
begrænset omfang, og slet ikke tests taget ”for personal convenience”, dvs. ved turistrejser. Sådanne tests 
kan være meget dyre i udlandet (navnlig Storbritannien). 

Vær også opmærksom på, at selv om den officielle incidens i det meste af Europa er væsentligt lavere end i 
Danmark, skyldes det hovedsagelig, at ingen andre lande tester så mange som herhjemme. Alle andre EU-
lande har reelt højere smitterisiko end Danmark. 

 

5. EU login kursus? 

 
Nu, hvor vi begynder at kunne mødes igen, overvejer foreningen i løbet af efteråret at arrangere endnu et 
kursus for de medlemmer, der ønsker at få EU Login, men ikke har haft mod (eller tålmodighed) til at gå 
gennem proceduren på egen hånd. 

For at få et overblik over interessen opfordres evt. interesserede til at melde sig på aiace@aiace.dk med 
oplysning om pensionsnummer, og om du bruger Windows eller Apple. Der kræves blot, at du har en 
mobiltelefon (det behøver ikke at være en smartphone, du skal blot kunne modtage SMS). Vil du kunne 
bruge dit EU Login til at indsende regninger m.v. til Sygekassen, skal du også have en printer, der kan 
scanne. 

www.aiace.dk
www.aiace.dk
www.aiace.dk
mailto:aiace@aiace.dk
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6. Foreningens hjemmeside 

 
HUSK, at du som medlem af AIACE-Danmark nu selv kan oprette dig på hjemmesiden – du går blot ind på 
www.aiace.dk og klikker på ”Log in” øverst til højre i det blå bånd. Første gang logger du så på med din 
emailadresse og klikker på ”Mistet din adgangskode?” nederst til venstre og følger anvisningerne. Glemmer 
du på noget tidspunkt dit password, kan du på samme måde altid hurtigt skaffe dig adgang igen med et nyt 
password. 

www.aiace.dk
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7. Tilmeldingsblanket til AIACE’s generalforsamling 2021 

 
onsdag den 8. september – torsdag den 9. september 2021 

på Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 

Tilmelding senest den 1. august 2021 
 

Efter generalforsamlingen den 8. september vil der blive arrangeret en fælles festmiddag. Den følgende dag 
starter med en busrundtur i Veddinge Bakker med besøg ved lokale seværdigheder, efterfulgt af frokost i 
Det Vilde Køkken i Klint. 
 
Undertegnede ................................................................................ ........... Medlemsnr.  ...........................  

tilmelder ............................ person(er) 

I dobbeltværelse, pris pr. person 1.450 kr.  ................................................................... (sæt kryds) 

I enkeltværelse, pris 1.650 kr.  ...................................................................................... (sæt kryds) 

Deltager kun i generalforsamling og festmiddag, pris 300 kr/person  ............................. (sæt kryds) 

Deltager kun i generalforsamlingen  ............................................................................. (sæt kryds) 

Ønsker vegetarmenu  ................................................................................................... (sæt kryds) 

Undertegnede/ledsager har en fødevareallergi, 

skal specificeres  ..........................................................................................................  

 

Det koster ikke noget, hvis man kun deltager i generalforsamlingen. Hvis ledsager også er medlem af AIACE 
skal der kun indsendes én blanket for begge. 

 

Jeg har overført ......................... kr. til Danske Bank, reg.nr. 9570 – konto nr. 3975746, mærket Medlemsnr, 
GF 2021. Husk at anføre indbetalers navn. Tilmelding er først gyldig efter indbetaling. 

 

Sidste frist for tilmelding og betaling er 1. august 2021. 

 

Tilmeldingen sendes til: gelsaa1@outlook.com 

Eller med posten til: Hans Gelså, Emborgvej 48, 8660 Skanderborg. 
 
 
 

 ________________________________________________________   
Underskrift 

mailto:gelsaa1@outlook.com
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8. Bestyrelsen 

 

FORMAND 

”Vademecum” 
Eva Dudzinska 
Johannevej 6 
2670 Greve 
Telefon: 42 75 45 01 (mobil) 
e-mail:  dudzinskaeva@gmail.com 

NÆSTFORMAND 

Æresformand 
Sven-Ole Mogensen 
Phistersvej 2, 1. th. 
2900 Hellerup 
Telefon: 23 63 81 43 (mobil) 
e-mail: mogensen.sven1@gmail.com 

KASSERER 

Hans Gelså 
Emborgvej 48 
8660 Skanderborg 
Telefon: 61 16 78 71 (mobil) 
e-mail: gelsaa1@outlook.com 

SEKRETÆR 

Bodil Stevnsboe Nielsen 
Scherfigsvej 6A, 1.th. 
2100 København Ø 
Telefon: 31 50 40 46 (mobil) 
e-mail: bodil.stevnsboe@gmail.com 

IT-ANSVARLIG og WEBMASTER 

Erling Petersen, 
Gyvelvej 8 
2680 Solrød Strand 
Telefon: 56 13 11 80 (fastnet) 
 20 65 19 19 (mobil) 
e-mail: erlingpetersen@dbmail.dk 
 

 MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 

(IT - VADEMECUM) 
Eigil Vendel Nielsen, 
Næsbyholmsvej 16 
2665 Vallensbæk Strand 
Telefon: 29 60 64 77 (mobil) 
e-mail: enielsen@webspeed.dk 
 
Allan Dalvin 
Bregnevej 1 
3200 Helsinge 
Telefon: 60 19 17 43 (mobil) 
e-mail: allan.dkdalvin@gmail.com 

 

SUPPLEANTER: 

Sophie Kisling 
Telefon: 22 86 84 10 (mobil) 
e-mail: sopkisling@gmail.com 
 
Anne-Grethe Mikkelsen 
Telefon: 30 30 55 58 (mobil) 
e-mail: ag.mikkelsen@outlook.com 
 
Kaj Führing Mortensen 
Telefon: 30 62 78 11 (mobil) 
e-mail: kaj.f.mortensen@gmail.com 
 

 

SYGEKASSEAMBASSADØRER: 

Bodil Richarme 
Telefon: 61 66 96 01 (mobil) 
e-mail: richarmebodil@gmail.com 

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