
 

 

GLOBALE 
SENIORER 

GENERALFORSAMLING  2022 

Dagsordens pkt. 7. Bilag 7.5 

  
 10. marts 2022  
 Side 1/4 

 

Globale Seniorers handlingsplan 2022-23  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen vil arbejde med en ny organisering af arbejdet, der muliggør en mere fleksibel, 

involverende og bæredygtig løsning af de praktiske og organisatoriske opgaver i Globale 

Seniorer. Som Globale Seniorer har vi fortsat meget vi kan bidrage med i den videre 

globale og lokale udvikling af vores samfund. Men vi er også seniorer så vores tid bliver 

stadig mere kostbar og vores menneskelige ressourcer begrænsede.  

 

For at styrke organisationen på længere sigt er det derfor vigtigt sikre balance mellem 

kontinuitet og fornyelse og i arbejdet i Globale Seniorer. Selvom det er vigtigt at vores 

erfaringer forankres gennem kontinuitet, er det blevet indlysende at vi må etablere en 

organiseringsform hvor beslutninger og opgaver løftes af flere samtidigt med at flere 

medlemmer inddrages i bestyrelsens arbejde hvilket kun kan sikres gennem regelmæssig 

rotation, involvering af nye - og gerne lidt yngre – kræfter både i bestyrelsen og til at 

varetage de basale sekretariatsmæssige opgaver. 

 

Bestyrelsen vil fokusere sin indsats på at afprøve nye organiseringsformer og derefter - om 

det er nødvendigt - foreslå vedtægtsændringer til GS Generalforsamling 2023. 

 

Tema- og arbejdsgruppernes aktiviteter fortsætter 

Den 1 februar 2022 blev den nye GS hjemmeside www.globaleseniorer.dk lanceret, hvilket 

bestyrelsen er meget glad for. Men naturligvis er der stadig områder der skal justeres, 

desuden skal den interne medlemsdel videreudvikles i samarbejde med temagrupperne til 

brug for netværkets og temagruppernes medlemmer. Der skal etableres platforme hvor 

gruppernes fælles materialer og informationer kan lagres og gøres tilgængelige for andre 

medlemmer. 

 

Tema og arbejdsgrupper fortsætter nu deres aktiviteter med foreløbige programmer for 

tema- og arbejdsgrupper for perioden fra 1 marts 2022 – 1 marts 2023. Se hjemmesiden. 

 

http://www.globaleseniorer.dk/
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Videreudvikling af ny hjemmeside med fokus på medlemsdelen 

Den nye hjemmeside informerer om netværket og vores aktiviteter på dansk. Desuden 

arbejdes der med at oversætte centrale dokumenter til engelsk så de vigtigste 

internationale samarbejdspartnere kan blive informeret om hvad vi er for en organisation 

og hvad vi arbejder med. 

 

Alle dele af organisationen vil blive inddraget i arbejdet. Sammen skal vi afprøve og 

bidrage til den interne del, så den bliver en let tilgængelig platform. Arbejdet skal fortsætte 

som hidtil, men med bedre muligheder for at dele informationer. 

 

Endelig bliver der lagt vægt på, at vedligeholdelse af hjemmesidens indhold bliver en 

opgave, der kan deles af flere brugere samt at vedligehold af teknikken kan varetages af 

flere medlemmer. 

 

Brug af nye mødeformer 

Globale Seniorer investerer gerne så hybride mødeformer kan afprøves med brug af 

lavteknologiske løsninger, der muliggør virtuel og reel deltagelse på samme tid. Således vil 

det være muligt for både deltagere og ressourcepersoner at deltage på afstand. Den hybride 

mødeform skal afprøves på de månedlige EuropaNYT møder. 

 

Bestyrelsen 


