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Referat af Globale Seniorers 9. generalforsamling 
 

Tid og sted: 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 10-14 

Chaufførernes Fagforening, Svanevej 22, København 

 

Deltagere: 

Der var i alt 57 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen (se vedlagt 

deltagerliste). Da der var lagt op til en generalforsamling med gruppearbejde om Globale Seniorers 

interne udvikling var der ikke invitere eksterne oplægsholdere eller gæster. 

 

1. Velkomst ved formanden 

Formand Per Bo bød velkommen til Globale Seniorers 9. generalforsamling. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Kaj Skov Frederiksen blev valgt som dirigent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. Den udsendte dagsorden blev 

godkendt. Ruth Olesen, Knud Arne Nielsen og Maria Justiniano blev valgte som referenter. Maria 

Justiniano fra punkt 8 og frem. 

 

4. Beretning 

Den afgående formand Per Bo supplerede bestyrelsens skriftlige beretning for perioden 

september 2021 til marts 2022 med nogle erindringer fra foreningens tilblivelse for snart 10 år 

siden og nogle af de overvejelser task-forcen (Claus Larsen-Jensen, Gitte Vesterlund, Povl Anker 

Andersen og Per Bo selv) havde gjort sig. 

 

Man var bl.a. enige om ikke at genopfinde ’den dybe tallerken’, men ville i stedet satse på at 

samarbejde bredt med eksisterende organisationer. Og man skulle også undgå at udvikle sig til en 

’resolutionsfabrik’. Per Bo opsummerede herefter GS’ organisatoriske grundlag og principper, 

samt de praktiske og fremtidige udfordringer, som det også fremgik af det udsendte materiale.  

 

Under diskussionen af beretningen nævnte Bodil Otto, at hun synes at for få kender til GS og 

efterlyste mere synlighed – GS lever et hemmeligt liv ligesom mange andre små organisationer. 

Per Bo svarede at vi skal have en debat om, hvordan vi øger kendskabet til GS, men ikke 

https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bestyrelsens-beretning-september-2021-til-marts-2022.pdf


Side 2/4 

nødvendigvis for at blive større. Per Bo understregede i øvrigt, at det er vigtigt at sørge for fokus 

på det internationale. 

 

Bengt Åke Lundvall spurgte ind til lignende organisationer i andre lande. 

Povl Anker Andersen svarede at i Sverige har man fx Pro Global, som beskæftiger sig med det 

samme som os, men er mere Nord-Syd-orienteret, hvor vi også er Øst-Vest. Finland har en 

lignende organisation, mens vi ikke kender til tilsvarende i Norge. 

Maria Justiniano tilføjede at HelpAge, som GS er medlem af, er med i et europæisk netværk. Og 

her er det nu Ukraine, der er fokus på. 

Ole Aabenhus’ indsats med EuropaNyt og nu også PY Zoom-møderne er meget værdsat, hvilket 

han blev takket for og fik overrakt to af foreningens gode lagerflasker.  

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

5. Regnskab 

Kasserer Peter Højslev Petersen fremlagde regnskabet, der blev godkendt.Fastsættelse af 

kontingent 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Herefter fremlagde Peter Højslev Petersen forslag til kontingentforhøjelse fra 250 kr. til 300 kr. 

begrundet i øgede udgifter til kontingenter, til den nye hjemmeside, indkøb af it-udstyr til virtuelle 

møder samt overtagelse af udgifter til mødekaffe, som FIC tidligere har afholdt.  

 

Kontingentforhøjelsen blev godkendt 

 

7. Handlingsplan 

GS i fremtiden: udfordringer og perspektiver  

Bilag 7.1 I Hvem er vi 

Bilag 7.2 II Hvordan arbejder vi 

Bilag 7.3 III Hvordan rækker vi ud til samarbejde 

Bilag 7.4 Globale Seniorers udfordringer 

Bilag 7.5  Handlingsplan 2022-23  

 

På baggrund af de udsendte bilag lagde Povl Anker Andersen op til gruppesamtaler om en fremtid 

med nye mål og udfordringer. Der er behov for en ny organisering som er mere involverende og 

fleksibel. Også vigtigt, at pligtarbejdet fordeles på flere og skiftende hænder, og at vi alle kan 

supplere hinanden. 

Vores formål er måske lidt bredt - at hjælpe mænd og kvinder i hele verden! Men vi vil fremme, 

udbrede, oplyse og debattere om internationale emner. 

Her er Ukraine pt aktuel. Vi fordømmer sammen med Eurag i en fælles udtalelse på hjemmesiden 

invasionen i Ukraine. I Eurag er der både repræsentanter fra Ukraine og Rusland. 

 

https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bilag-7.1-I-Hvem-er-vi-2022.pdf
https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bilag-7.2-II-Hvordan-arbejder-vi-2022.pdf
https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bilag-7.3-III-Hvordan-raekker-vi-ud-til-samarbejde.pdf
https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bilag-7.4-Globale-Seniorers-udfordringer.pdf
https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Bilag-7.5-Handlingsplan-2022-23.pdf
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En undersøgelse i Ukraine angiver, at 91 % af befolkningen mangler vand, fødevarer, hygiejne og 

medicin. Der er sker derfor en indsamling i Eurag, som vi kan bidrage til via MobilePay: 8881GS 

(tjek på hjemmesiden). Som en organisation af ældre har vi en særlig forpligtelse til at beskæftige 

os med ældre i internationale forhold. 

 

(Se vedlagte notat om gruppesamtalerne). 

 

Efter gruppesamtalerne fulgte en række indlæg: 

Peter Lyngse refererede fra gruppen at det ville være godt med et GS-arrangement om den 

kommende afstemning om forsvarsforbeholdene. Også med aktiviteter om Ukraine (offentligt 

møde, arbejdsgruppe?) og gerne endnu flere gode, aktiviteter om Arktis.  

Helle Drejer: Fedt med alle de papirer, der er blevet udarbejdet til GF. De må da være anvendelige 

til introduktion for nye medlemmer? 

Lars Steinov: Jeg bliver klogere i GS. Møder et andet segment af mennesker, som jeg kan lære af 

og måske også selv inspirere. Handling bag ordene har jeg været med til, men jeg er nu ved at stå 

af og har nok i at snakke fremfor at handle. 

 

Bengt Åke Lundvall om at øge kendskabet til GS: På Ålborg Universitet havde vi i gamle dage nogle 

små uprætentiøse skrifter. Måske skulle vi prøve at publicere noget af vores viden på den måde? 

 

Kirsten Egsgaard: Godt at vi kan være samarbejdspartnere med de unge, fx på Borgermødet. 

 

Om Verdensmålene nævnte Lene Grønfeldt at der jo er sket store ændringer i kendskabet siden 

vedtagelsen i 2015. Nu kender mange til målene; regeringen, kommuner, virksomheder, skoler og 

uddannelsesinstitutioner inddrager målene i deres arbejde.  Samtidig er der kommet mange nye 

dagsordener. Vi er en organisation med mange ideer, måske for mange, for der skal jo også være 

nogen til selve arbejdet!  

Der indkaldes til et åbent medlemsmøde i løbet af foråret. Se mere her: 

Om Verdensmålsarbejdet i Globale Seniorer https://globaleseniorer.dk/verdensmaalsgruppen-2/ 

 

Bjørn Førde: Skal GS komme videre, må vi lave nogle prioriteringer, hvis vi ellers som en del af 

civilsamfundet skal bidrage til debatten om de store spørgsmål. Der er jo ikke noget 

oplysningsarbejde i Danmark længere, for det blev stort set aflivet med Anders Fogh. 

Hvorfor ikke lægge billet ind på en del af de statslige oplysningsmidler, så vi kan komme længere 

ud med vores arbejde? 

 

Ole Aabenhus: Verdensmålene handler også om fred, og vi skal netop nu til at tale om fred og 

sikkerhed. Som en senior organisation kan vi gøre noget praktisk i forbindelse med ukrainerne - fx 

sammen med Røde Kors. 

Apropos vores website: Jeg er glad for den, men mener, at kommunikationen kan fremmes mere - 

fx sammen med vores Facebook-side. 

 

https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2022/03/Om-Verdensmaalsarbejdet-i-Globale-Seniorer.pdf
https://globaleseniorer.dk/verdensmaalsgruppen-2/
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Handlingsplanen blev fremlagt af Nina Ellinger og den blev vedtaget af Generalforsamlingen.  

 

8. Valg af bestyrelse og revisorer 

Per Bo meddelte, at han ikke ønskede at genopstille som kandidat til formandsposten i Globale 

Seniorer. Der blev stillet forslag om at Nina Ellinger bliver ny formand og forslaget blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

Tre bestyrelsesposter var på valg: Nina Wernberg og Peter Højslev Petersen genopstillede, Marie 

Thun, suppleant, stillede op som ordinært bestyrelsesmedlem. De blev alle valgt. 

 

Tre suppleanter var på valg. Jette Steensen genopstillede og der blev foreslået 2 nye kandidater 

hhv. Agnete Christensen og Per Rønne. De blev alle valgt.  

Den kritiske revisor Jens Asger genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

Povl Anker Andersen takkede på bestyrelsens vegne den afgående formand Per Bo for hans 

lederskab af organisationen igennem 10 år. Han blev karakteriseret som god til at give plads til 

alle, der har villet lave noget. Per Bo har også holdt fast i principper, især han har været en garant 

for at vi ikke er blevet afhængige af andre organisationer eller partier. Han har lært os at have et 

historisk blik på nutiden.  

 

Per Bo takkede bestyrelsen for den overrakte gave og medlemmerne for godt følgeskab gennem 

årene som formand. Endelig gav han tre gode råd til Globale Seniorer i forhold til den videre færd. 

Han opfordrede til at sikre organisationens bæredygtighed, til at sikre organisationen fodfæste 

udenfor Hovedstadsområdet, og endelig til at sikre en bredere oplysningsvirksomhed om Globale 

Seniorer og de internationale udfordringer. Per sluttede med at ønske organisationen held og 

lykke fremover. 

 

9. Eventuelt 

På det fremskredne tidspunkt var der ingen punkter til evt.  

Afslutning 

Efter dirigenten konstaterede at dagsorden var gennemført lukkede den afgående formand 

generalforsamlingen, takkede dirigenten og især medlemmer for et godt møde og ønskede alle en 

god hjemfart.  

 

 

Referenter: Maria Justiniano, Ruth Olesen og Knud Arne Nielsen 

 


