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Bestyrelsens beretning september 2021 til marts 2022 
 

Denne beretningsperiode er kort - kun et halvt år - da vi på grund af Corona måtte udskyde de 

ordinære generalforsamlinger i 2020 og 2021 til en samlet afholdelse i september 2021. Her i 2022 

er det muligt at gennemføre den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne inden 

udgangen af første kvartal. 

 

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen i september 2021 aflagt en omfattende beretning 

og beretningen for perioden september 2021 til marts 2022 er derfor en kort opdatering. 

 

Ny hjemmeside 

En vigtig opgave i Globale Seniorer er at skabe rammer der gør det muligt for medlemmerne af 

Globale Seniorer at fungere i de forskellige arbejds- og temagrupper og udveksle viden og erfaring 

på tværs, hjemmesiden bidrager til at understøtte denne udvikling. 

 

Web-redaktionen har søsat den nye hjemmeside, som det har været et stort arbejde at udvikle. 

Den er en modernisering og videreudvikling af den gamle hjemmeside og den skal bidrage til viden 

om Globale Seniorer og give et aktuelt billed af Globale Seniorer. 

 

Med den nye hjemmeside får vi et redskab til at styrke den interne kommunikation i Globale 

Seniorer. Der er en særlig del der kun er for medlemmer. Den interne kommunikation i Globale 

Seniorer spiller en særlig vigtig rolle til at sikre sammenhæng i organisationen. Hjemmesiden vil 

bidrage med værktøjer til arbejdet i arbejdsgrupperne, med bedre orientering om, hvad de 

forskellige grupper arbejder med og ved at lette koordinering af aktiviteter. Samtidig bliver der 

opbygget et arkiv med materialer og forslag til aktiviteter, som gruppernes medlemmer har 

udarbejdet. Det giver mulighed for læring og dialog om gruppernes arbejde. 

 

Den nye hjemmeside vil således, når alle bliver fortrolige med at anvende dens muligheder, 

understøtte arbejdet i tema- og arbejdsgrupperne og give bedre viden på tværs. Der vil i den 

kommende tid være fokus på, at vi lærer at udnytte disse muligheder både som enkelt medlemmer 

og som organisation. 

  

Tema- og arbejdsgrupper og mødeform 

I perioden har der, trods fortsat Corona restriktioner, været høj aktivitet i arbejdsgrupperne og der 

er i perioden blevet afholdt en række fælles stormøder. Globale seniorers abonnementer på 

platformen Zoom har været flittigt anvendt og det tyder på, at denne mødeform som et supplement 

til de fysiske møder, er kommet for at blive. Der arbejdes ligeledes på at udvikle en mødeform, 

hvor vi blander virtuelle og fysiske møder, Europagruppen er forsøgsgruppe. 
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I 2022 har Globale Seniorer følgende aktive temagrupper: 

Arktis, Europa, FN’s Verdensmål, Folke- og menneskerettigheder, Globalisering, Mellemøsten og 

Ældrepolitik. I øvrigt henvises til oversigten på hjemmesiden. 

 

Grupperne har ud over deres arbejdsgruppemøder arrangeret møder for alle Globale Seniorer de 

fleste med foredragsholdere ude fra. Temaerne har været: 

- Fra det østromerske imperium til Rusland i dag  

- Sociale samarbejdsprojekter i Skt. Petersborg – en rundbordssamtale 

- Kanslervalget i Tyskland  

- Taleban før og nu, hvad er vejen frem for Afghanistan?  

- Muligheder og umuligheder for Grønlands økonomi  

- Om at være dansk muslim 

- Modstanden mod Kinas globale ambitioner  

- Menneskerettighederne: Retten til livet og Ytringsfrihed  

- Det digitale innovationskapløb mellem USA og Kina 

- Alderisme og Gløgg 

- Kongeriget Danmarks rolle i Arktisk råd  

- Er efterretningstjenester bundet af menneskerettighederne 

- Erfaringer med grønlandsk råstof efterforskning 

 

Udover stormøder har en arbejdsgruppe fra Europagruppen i efteråret været på rejse til Eisenach i 

Tyskland for at undersøge og samtale om udviklingen af relationerne mellem øst og vest i 

Tyskland efter murens fald. Mål 11 arbejdsgruppen har som Danske Seniorer deltaget i et 

samarbejde med Ældre Sagen og Københavns Ældreråd, som endte op i et velbesøgt 

vælgermøde om byen København og ældre. Endelig har Ældrepolitisk gruppe deltaget med indlæg 

på et webinar om ældre i nord og syd under Corona arrangeret af.  

 

I slutningen af 2021 lykkedes det at få verdensmålsudstillingen til Næstved hovedbibliotek. 

Udstillingen var især en stor succes overfor skolesektoren, der flittigt besøgte udstillingen og 

brugte de arbejdsark til forskellige klassetrin, som formidlingsgruppen har udviklet. Som en anden 

vigtig aktivitet skal det nævnes at Europagruppen har fortsat det faste månedlige ”EuropaNYT” 

møde, der nu i Byens Hus drøfter aktuelle emner og udfordringer i det europæiske hus.  

 

Nye udfordringer 

Vi er i Globale Seniorer helt afhængige af medlemmernes aktive indsats. I bestyrelsen har vi 

begyndt en drøftelse af, hvordan vi kan udvikle rammer i organisationen, der gør det muligt at 

inddrage flere medlemmer i det praktiske arbejde og sikre balancen mellem kontinuitet, fornyelse 

og arbejde i fællesskaber. På Generalforsamlingen under pkt. 7 har bestyrelsen udarbejdet nogle 

spørgsmål til medlemmerne for at kvalificere den videre drøftelse i den nye bestyrelse. 

 

Globale Seniorer har fået flere nye medlemmer, det er glædeligt og vi håber at få endnu flere. 

Bestyrelsen har noteret, at der fortsat er behov for at drøfte, hvordan vi bliver bedre til at inddrager 

nye medlemmer i organisationen. 

Bestyrelsen 

https://globaleseniorer.dk/gs/arbejdsgrupper/

