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Kære medlemmer af Globale Seniorer

Globale Seniorer

Godt nytår til alle!
Det har været et spændende år siden vores stiftende generalforsamling i marts. Meget er sat i
gang, og vi har knyttet en del kontakter.
Jeg kan glæde mig over en aktiv bestyrelse.
Vi har holdt seks bestyrelsesmøder og alle de syv temagrupper, der blev foreslået på
generalforsamlingen, er gået i gang.
Der skal sikkert foretages nogle justeringer, men det er uhyre positivt at se den aktive deltagelse,
der er i de fleste grupper.
På den måde er vi blevet en netværksorganisation.
Temagrupperne har mange aktiviteter ”in the pipeline”. For eksempel er Kina‐gruppen i gang med
at forberede en 14‐dages studierejse til Kina, der er planlagt til at løbe af stablen i slutningen af
oktober.
Så følg med på hjemmesiden: www.globaleseniorer.com
Vi er også i fuld gang med at etablere ”Erfaringsbanken”. Det kræver forberedelse at etablere en
bank på et solidt grundlag. For øjeblikket er vi i test‐fasen. Men vi er nu kommet så langt, at vi
regner med i begyndelsen af det nye år at udsende et elektronisk spørgeskema. Så kan I sætte
jeres erfaringer i banken, og den kan begynde sin virksomhed.
Globale Seniorer er som bekendt et netværk af personer, der er interesserede i internationale
spørgsmål, herunder europæiske og EU spørgsmål.
Den 25. maj er der valg til Europa‐parlamentet. Vi er derfor i gang med at forberede følgende tre
møder:
1. Seminar om den demografiske udfordring i Europa, og ældres rettigheder og vilkår i Europa.
Tidspunkt: Januar eller februar 2014
2. Debatmøde: Hvad ønsker danske Europa‐Parlamentarikere for Europas ældre?
Tidspunkt: Marts – April 2014
3. Seminar om Ældrekonvention i EU. Fokus er vilkår, rettigheder og indflydelse til ældre i Europa
Tidspunkt: April ‐ maj 2014
Vi har hidtil koncentreret os om at få de grundlæggende strukturer på plads. I det kommende år vil
vi gøre en indsats for at udbrede kendskabet til Globale Seniorer og for at øge medlemstallet.
Vi holder generalforsamling torsdag den 20. marts. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Endnu en gang: GODT NYTÅR
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