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Kære medlem! 

Hermed følger den formelle indkaldelse til Globale Seniorers 4. generalforsamling, der afholdes 

 

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 10 – 13 

 

Vi er samtidig glade for at Ældre Sagen som tidligere år har stillet lokaler til rådighed for os. 

Mødet afholdes i Nørregade 49, 1165 København K  

 

Igen i år har vi et eksternt oplæg på generalforsamlingen, som vi håber også vil kunne interessere andre 

end os selv. Du er derfor velkommen til at invitere kolleger og venner til at overvære både det eksterne 

oplæg og den formelle del af generalforsamlingen. I år har vi vendt om på rækkefølgen og begynder med 

den formelle del fra kl. 10 til 12 og derefter det eksterne oplæg fra kl. 12 til 13.  

 

Gæsteoplæg fra kl. 12 til 13 

Til det eksterne oplæg har vi inviteret Lars Udsholt er formand for Globalt Fokus, der er paraply for 82 

danske civilsamfundsorganisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære 

aktiviteter. Det er der to grunde til. Dels har Globale Seniorer i 2015 tilsluttet sig Globalt Fokus, og dels er 

Lars Udsholt som formand stærkt engageret i civilsamfundets bidrag til implementeringen af FN’s nye, 

bæredygtige verdensmål. 

Lars Udsholt, formand for Globalt Fokus, taler over emnet 

FN’s nye, bæredygtige verdensmål 

Hvad indeholder FN’s nye verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvad er de næste skridt og hvordan kan 

verdenssamfundet sikre at vi bevæger os frem mod målene? Hvad betyder målene for dansk udenrigs- og 

udviklingspolitik, og hvordan kan vi bidrage til, at det giver genlyd i den førte politik? 

 

Generalforsamling fra kl. 10 til 12 

Kl. 10 starter den formelle del af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, som 

stemmer overens med bestemmelserne i vedtægternes pgf. 7:  

 

Dagsorden 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Beretning 

5. Godkendelse af beslutning om tilslutning til Globalt Fokus 

6. Regnskab 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Handlingsplan og indkomne forslag 

9. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne 

10. Eventuelt 
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Punkt 9: Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 

tre suppleanter. 

 

Bestyrelsen vælges for to år. Formand vælges ved særskilt valg i lige år, tre bestyrelsesmedlemmer vælges i 

lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Tre suppleanter vælges hvert år for et år. Udover de 

valgte kan FIC udpege en repræsentant til at tiltræde bestyrelsen. 

 

Den kritiske revisor vælges for 2 år på generalforsamlingen i lige år. 

 

Valg til bestyrelsen i 2016 

Der skal gennemføres valg til formandsposten for en 2 års periode fra 2016 til 2018. 

  

Der skal samtidig gennemføres valg for en ny 2 års periode fra 2016 til 2018 til de tre bestyrelsesposter som 

i dag er besat af hhv.: Nina Ellinger, Peter Højslev og Finn Conrad. Sidstnævnte er indtrådt fra en 

suppleantpost efter at Kjeld Aakjær i oktober 2015 trak sig fra sin bestyrelsespost. 

 

Endvidere skal der i 2015 vælges 3 suppleanter for en ny 1-års periode. Suppleantposterne er i dag besat af 

Ellen Farr og Irene Odgaard. Den sidste suppleantpost er vakant efter Finn Conrads indtræden som 

ordinært bestyrelsesmedlem. 

 

Forslag til generalforsamlingen 

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen skal de indsendes til bestyrelsen på mail 

til globaleseniorer@gmail.com, senest mandag den 7. marts. 

 

Tilmelding 

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

Tilmeldingen bedes foretaget online på dette link 

eller sendes til mailadressen globaleseniorer@gmail.com 

 Sidste frist for tilmelding er fredag den 11. marts. 

 

Find bilag og forslag på www.globaleseniorer.com 

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

behandling. Du kan finde opslaget ”Generalforsamling 2016” ved at følge stien: 

http://globaleseniorer.com/aktiviteter/generalforsamling-2016/ 

 

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen! 

Venlig hilsen 

 

Per Bo Povl Anker Andersen 

formand Sekretær 
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