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Kære medlem af Globale Seniorer! 

 

Hermed følger en invitation til at deltage i Globale Seniorers 10. generalforsamling! 

Globale Seniorers Generalforsamlingen afholdes torsdag den 23. marts 2022 fra kl. 10:00–

14:00 i Byens Hus, Hellerupvej 24, Salen i stueetagen, 2900 Gentofte. 

 

Denne generalforsamling dækker perioden fra marts 2022 til marts 2023.  

Da krigen i Ukraine stadig raser og kaster skygger over alle, arbejder bestyrelsen med at 

finde en ekstern oplægsholder til at snakke om temaet:   

 

”Hvordan kommer man fra krig til en bæredygtig og retfærdig fred”. 

Med dette oplæg håber vi at kunne få stof til eftertanke og ideer til hvordan vi alle i stedet 

for at tænke i oprustning og kampvogne i stedet kan bidrage til et stærkt fælles fokus på 

hvordan en bæredygtig og retfærdig fred kan sikres. 

 

GS-bestyrelse har i det forløbne år arbejdet med at omorganisere vores ansvarsområder og 

arbejdsgange og har formået at inddrage flere medlemmer i vores daglige arbejde for at 

skabe de nødvendige og bæredygtige organisatoriske rammer for det høje aktivitetsniveau 

som GS har. Vi har lavet en mere flad og involverende struktur, der vil blive præsenteret 

for medlemmerne sammen med et forslag til at ændre vedtægterne, så de afspejler denne 

nye virkelighed og den måde vi har valgt at dele og fordele arbejdet på i bestyrelsen.  

 

Vi er ved at være parate – ikke til at fejre Globale Seniorer 10 års jubilæum, men til at 

fejre Globale Seniorers første 10 års jubilæum – fyldt med gå-på-mod og nye kræfter til 

de kommende årtiers arbejde. 

 

Generalforsamlingens dagsorden 

Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, der følger GS vedtægternes paragraf 7: 

1. Velkomst ved forkvinden 

2. Oplæg om vejen fra krig til fred (oplægsholder bekræftes senere) 

3. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Beretning 

6. Regnskab 

7. Forslag til ændring af vedtægter 

8. Handlingsplan og indkomne forslag 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne 

11. Eventuelt 
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Der vil under punkt 8 blive lagt op til en intern debat.  

 

Har du husket at betale dit kontingent 

Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. 

Hvis du ikke har fået betalt dit kontingent for 2023 opfordrer vi dig til at gøre det inden 

generalforsamlingen. Det formelle krav til at stemme er, at kontingentet for året er betalt, 

og at du har været medlem mindst 3 måneder.  

(Kontingentet er på 300,00 kr. årligt og kan indbetales til konto 5301 - 0256173) 

 

Tilmelding 

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, beder vi om 

forhåndstilmelding. Tilmelding online på dette link. Sidste frist er mandag den 20. marts 

2023. 

 

Find bilag og forslag på www.globaleseniorer.dk 

Der vil op til generalforsamlingen løbende på hjemmesiden blive bragt bilag og eventuelle 

forslag til behandling. Du kan finde opslaget ”Generalforsamling 2023” ved at følge stien: 

https://globaleseniorer.dk/generalforsamling-2023indkaldelse-og-materialer/ 

Materialerne vil også blive sendt direkte til din email. 

 

Forslag til generalforsamlingen 

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 

10 dage før generalforsamlingen dvs. være senest mandag den 13. marts på mail til 

globaleseniorer@gmail.com  ATT GS Generalforsamling 2023. 

 

Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden under ovenstående link til 

Generalforsamlingen senest en uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 16.marts 

2023! 

 

Vi glæder os til at se dig til vores 10. generalforsamling! 

Bedste hilsener 

Nina Ilona Ellinger 

Forkvinde 
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