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Globale Seniorers Generalforsamling 2021 
16.09.2021, kl. 10-13 

FOA’s Mødesal, Staunings Plads 1-3, 1790 Købehavn V 

 

Referat 
 

1. Velkomst ved formanden. 

Formand Per Bo ønsker velkommen. Da oplægsholder Sara Krüger Falk er forsinket, starter vi 

med selve generalforsamlingen. 

 

2. Valg af dirigent. 

Per Bo foreslår Gitte Vesterlund (GV) som dirigent. Forsamlingen klapper, og GV overtager 

ledelsen af mødet.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Efter at have givet praktiske informationer indledte GV med at konstatere at Globale Seniorer 

ikke havde afholdt generalforsamling siden marts 2019 pga. Corona pandemien, hvorfor 

vedtægterne formelt set ikke er overholdt. Der var dog ingen indvendinger eller kommentarer til 

dette fra salen. 

Bemærkninger til dagsorden? Ingen kommentarer. Dirigenten forbeholdt sig ret til at lave om på 

rækkefølgen af punkterne, fordi oplægsholder endnu ikke er ankommet. 

 

4. Regnskab 

Kasserer Peter Højslev Petersen fremlagde regnskabet og gennemgik regnskabet punkt for punkt, 

med kommentarer bl.a. om at samarbejdet med FIC er neutralt på bundlinjen og at man regner 

med større udgifter til IT og kontingenter til medlemskab i andre organisationer i fremtiden. 

Medlemstallet er faldet fra 172 i 2019 til 155 i 2020, hvilket nok skyldes at familiemedlemskab 

er blevet droppet, og at kun den ene part har beholdt medlemskabet samt Corona pandemien. 

Revisor Jens Asger Hansen havde ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 

Ingen bemærkninger fra forsamlingen. 

Regnskab godkendt.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Forslag om uændret kontingent for 2022: kr. 250. Ingen bemærkninger fra forsamlingen. 

Kontingent godkendt. 

 

6. Beretning 

Skriftlig beretning for perioden marts 2019 til september 2021 var indeholdt i materialet til 

generalforsamlingen sammen med to bilag: 2021 - Året der næsten er gået, og 2020 - Året der 

gik, samt Oversigt over samarbejdsparter. 

 

I sin mundtlige beretning opsummerede formand Per Bo de store begivenheder, der var sket i 

verden siden sidste generalforsamling i marts 2019 – Corona pandemien og klimaproblemer: 

tørke, brande og oversvømmelser, der kan resultere i migration, flygtningestrøm mm. Han 

påpegede at det er globale problemer, der kræver internationalt samarbejde hvis de skal løses. Vi 

har et ansvar ikke blot for danskerne, men for alle verdensborgere. Solidariteten stopper ikke ved 

Danmarks grænser. En konkret måde Danmark kan vise international solidaritet er ved at støtte, 

at der sikres Covid vacciner til alle. Bestyrelsen har påpeget dette i et åbent brev til regering og 

folketing. 
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Til trods for nedlukning har der været et stort engagement og mange aktiviteter. Nogle aktiviteter 

har ikke kunnet gennemføres f.x. studierejser. Men mange aktiviteter er gennemført i vores 10 

temagrupper og der er nu kommet endnu en ny gruppe til – nemlig Arktisk temagruppe. Her har 

vores decentrale struktur, hvor initiativer udgår fra tema- og arbejdsgrupper, vist sig at være en 

stor fordel. Grupperne har været gode til at tilpasse sig de nye forhold og vist robusthed og 

bæredygtighed.  

 

Formanden fremhævede også at GS-medlemmer havde givet et betydelig bidrag til arbejdet med 

Verdensmålene bl.a. via medlemskabet i Globalt Fokus idet 13 globale seniorer har bidraget til 

beskrivelsen af 7 ud af de 17 verdensmål i den årlige Spotlightrapport. 

 

GS lægger vægt på at udvikle samarbejde med andre organisationer. Formanden nævnte 

eksempelvis at GS’ s bestyrelse havde meldt organisationen ind i Danske Seniorer fra 

01.01.2021, og at denne Generalforsamling skulle bekræfte denne beslutning iflg. vedtægterne. 

 

Bestyrelsen arbejder fortsat med at forbedre kommunikationen til omverden og mellem 

medlemmerne via udviklingen af en ny hjemmeside. 

 

GS’ samarbejdspartner FIC flyttede fra Svanevej til lokaler hos Serviceforbundet på 

Ramsingsvej 30 i 2019 kort tid efter vores generalforsamling i marts 2019. Formanden takkede 

FIC for det gode samarbejde! 

 

Formanden glædede sig over det store engagement blandt medlemmerne i Globale Seniorer og 

takkede de mange aktive i tema- og arbejdsgrupperne. 

 

Toni Michelsen genopstiller ikke til bestyrelsen. Toni blev suppleant i 2017 og medlem af 

bestyrelsen i 2018. Hun har været tovholder for Udviklingspolitisk gruppe, og medarrangør af en 

studierejse til Geneve. Hun er bestyrelsesformand for Internationale Højskole som i år fylder 100 

år og har i den forbindelse mange arbejdsopgaver. Formanden takkede hende for godt 

samarbejde!  

 

Han takkede også resten af bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen siden den sidste 

generalforsamling! 

 

Danske Seniorers formand Per K. Larsen takkede for at GS-bestyrelsen havde meldt 

organisationen ind og håbede at generalforsamlingen ville bekræfte dette. Han fortalte hvordan 

samarbejde kunne stimulere begge organisationer og han beskrev Danske Seniorer som 

organisation, og henviste til hjemmesiden https://danske-seniorer.dk. Et samarbejde mellem GS 

og DS ville være frugtbart for begge parter, idet GS kunne få et større talerør gennem DS og DS 

kunne få gavn af større viden i GS. 

 

Derefter blev der åbnet for diskussion. 

 

Bjørn Førde mente at Danmark havde opført sig uanstændigt hvad covid-19 vacciner angik, og at 

GS burde mene noget om dette. Ydermere henviste han til Gretha Thunbergs indslag om 

vigtigheden af Covid versus klima. Kunne man lære af Covid indgreb og gribe lige så drastisk 

ind i forbindelse med klimakatastrofen? Hvordan skulle Danmark og den rige verden kunne 

betale klimagælden tilbage? 

 

https://danske-seniorer.dk/
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Formanden svarede at bestyrelsen faktisk havde besluttet at sende et åbent brev til regering og 

folketing om ’vacciner til alle’. Han læste derefter brevet op og sagde at det lå til gennemsyn ved 

udgangsdøren. (se bilag) 

 

Peter Lyngse var generelt imponeret over aktiviteterne i GS, og påpegede at 50% af 

medlemmerne var mødt op til generalforsamlingen! Dog påpegede han at meget af det vi laver, 

er til indvortes brug. Vi må prøve at blive bedre til at komme ud med det vi laver. Dog havde vi 

fået godt gennemslag med verdensmålene. 

 

Steen Johansen kommenterede at han forstod Bjørn Førdes kommentar som en bekymring over 

selvtilstrækkeligheden og nationalismen i Danmark, hvilket han var enig i.  

 

Lars Josephson takkede bestyrelsen for godt oplæg og for at holde fanen højt trods pandemien. 

Ang. Bjørns bekymring over den lave prioritering af klimaproblemet mente han at der ikke var 

nogen grund til at rangordne problemerne i de 17 mål. Vi skal alle arbejde for at fremme de mål 

vi ved mest om, uden at tale de andre mål ned. 

 

Ebbe Johansen, præsident for Age platform Europe fra Ældresagen og tidligere næstformand for 

Ældresagen fortalte at Ældresagen havde 910.000 medlemmer. Age Platform Europe, Bruxelles 

har med sine 100 organisationsmedlemmer et tæt samarbejde med EU. Den 27.01.2021 vedtog 

EU:  Green Paper on Ageing, der skal vejlede de europæiske regeringer i at sørge for deres 

voksende aldrende befolkning. Age Platforms arbejde med ældre tager udgangspunkt i Pillar of 

social rights. Det er vigtigt at påvirke EU, men også at formidle EU's arbejde med de ældre. Han 

henviste i øvrigt til arbejdet i Open Ended Working Group on Ageing, UN og var meget glad for 

samarbejdet med GS og ældregruppen i GS! 

 

Bjørn Førde tilføjede at han gerne ville møde de unge om klima for at høre hvad de kunne bruge 

ham - og GS - til.  

 

Dirigenten påpegede, at Globale Seniorer netop er en organisation, hvor alle medlemmer er 

velkomne til at starte nye grupper og opfordrede Bjørn Førde til at danne en arbejdsgruppe 

omkring dette. 

 

Carsten Andersen, FIC, takkede for samarbejdet med GS, som han beskrev som fantastisk. Vi 

praler af jer! I er engageret i mange ting og har mange temagrupper. Han beskrev kort FIC 

aktiviteter og særlig deres arbejde med unge. 

 

Formanden takkede Ebbe Johansen fra AGE platform Europe for det gode samarbejde. Han var 

også enig med Peter i at det vi laver, ikke kun skal være til indvortes brug. En del kommer videre 

da mange GSere er medlemmer af forskellige netværk og arbejder gennem diverse samarbejds-

partnere. Vi prøver at komme ud – bl.a. når når det gælder internationale konventioner og 

menneskerettigheder.  

 

Dirigenten bad forsamlingen stemme ved håndsoprækning om beretningen - inklusive bekræfte 

medlemskab af Danske Seniorer: 

Alle stemte for, ingen imod, én person undlod at stemme.  

Beretningen blev vedtaget. 
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7. Handlingsplan  

Nina Ellinger fremlagde kort handlingsplanen, der var vedlagt indkaldelsen til 

Generalforsamlingen. Som rapporteret i beretningen havde mange tema- og arbejdsgrupper måtte 

lære nye måder at arbejde på: virtuelle møder, selvstudier, gruppeoplæg og diskussioner. Tiden 

var brugt til at arbejde i dybden i små grupper. I øvrigt var hun meget enig i dagens oplæg og 

diskussion om vigtigheden af genoplive det fælles projekt med de 17 Verdensmål i hele 

organisationen fremover. 

 

Som beskrevet er temagruppernes arbejde centralt i organisationen. Bestyrelsen har derfor 

diskuteret hvordan vi kunne forbedre støtten til temagrupperne og relationerne til 

samarbejdspartnerne og prioritere udvikling af en ny hjemmeside med en offentlig del og en 

intern del, som efterfølgende vil blive præsenteret af Asbjørn Andersen.  

 

Bestyrelsen har også brug for at gennemgå og justere de funktioner som de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer varetager og organisere sig på en mere bæredygtig måde i små teams, så 

de enkeltpersoner der varetager mange forskellige funktioner ikke bliver udbrændt. Bestyrelsens 

arbejde må organiseres således at den enkelte person ikke bliver uundværlig. Vi skal derfor blive 

bedre til at fokusere, simplificere og løfte i flok. Enegang er simpelthen ikke bæredygtigt – slet 

ikke i vores alder.  

 

Derefter præsenterede Asbjørn Andersen, som har stået for meget af det tekniske arbejde med 

hjemmesiden, den offentlige del af den nye hjemmeside, som også skal have udviklet en intern 

del, som alle medlemmer vil kunne logge sig ind på. Denne interne del af hjemmesiden skal 

udvikles i samarbejde med tema- og arbejdsgrupperne, så den støtter gruppernes arbejde og vil 

kunne fungere som en fælles digital platform for medlemmerne. 

 

8. Valg af bestyrelse og revisor 

På denne generalforsamling skal der pga. udskydelserne, gennemføres valg på alle poster. 

Formand for perioden fra 2021 til 2022, i dag beklædt af Per Bo. Bestyrelsen indstillede Per Bo. 

Ingen andre kandidater. Per Bo valgt med klapsalve. 

 

3 bestyrelsesposter for perioden fra 2021 til 2022, i dag beklædt af Nina Ellinger, Peter Højslev 

Petersen og Toni Solveig Michelsen. Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen, Nina Wernberg 

genopstiller. Ingen flere kandidater. De tre opstillede valgt med klapsalve. 

 

3 bestyrelsesposter for perioden fra 2021 til 2023, i dag beklædt af Kaj Skov Frederiksen, 

Asbjørn Andersen og Povl Anker Andersen. Alle de tre genopstiller. Ingen andre kandidater. 

De tre opstillede valgt med klapsalve. 

 

3 suppleanter for en ny 1-årsperiode fra 2021 til 2022 (i dag beklædt af Jette Steensen og Nina 

Wernberg, den sidste suppleantpost er vakant) Jette Steensen, Peter Lyngse, Marie Thun 

stiller op. Ingen andre kandidater. De tre valgt med klapsalve. 

 

Revisor for perioden fra 2021 til 2022, i dag beklædt af Jens Asger Hansen. Genopstiller. Ingen 

andre kandidater. Valgt med klapsalve. 

 

9. Eventuelt 

Ingen forslag til punkter. 
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Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden over gav formanden ordet tilbage. 

Per Bo takkede for valget og takkede dirigenten med to vinflasker. Der blev hilst med klapsalve. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.58. 

 

 

Referent: Viggo Brun og Nina Ellinger 

 

 

 

 

 

______________          ________________________________________________________ 

Dato  Generalforsamlingens dirigent Gitte Vesterlund 


