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Referat af 3. generalforsamling i Globale Seniorer den 17. marts 2015 

 

Tid og Sted 

Onsdag den 17. marts 2015 kl. 10:00 – 13:00 Ældre Sagen, Nørregade 49, 1165 København K 

 

Deltagere 

Se bilagt deltagerliste. 

Medlemmer: i alt 37 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen 

Gæster: der deltog i alt 7 gæster, her imellem en organisationsrepræsentant samt Knud Vilby som 

ekstern oplægsholder. 

 

Indledning 

Som indledning til generalforsamlingen havde Globale Seniorer inviteret journalist og forfatter 

Knud Vilby til at causere over emnet ”Globalt ansvar og Europas rolle”. Knud Vilbys centrale tese i 

causeriet var: Udviklingsbistandens æra er forbi. Den røde tråd i causeriet blev at begrunde og 

argumentere rundt om denne ændring. 

 

I den efterfølgende debat blev der berørt en række vigtige emner og spørgsmål: 

 Hvem skal vise ansvarlighed? Fairness – EU/DK kan ikke påtage sig det hele 

 Fragmentering – den folkelige forankring svækkes med de transnationale konflikter 

 Forskellige slags flygtninge – ikke alle er konventionsflygtninge, de flygter også på grund af 

klima, fattigdom osv. 

 Konventionssystemet kan ikke håndtere den aktuelle tilstrømning til Europa, det er ikke 

tænkt til det 

 Der er stigende ulighed, både indenfor og mellem landene 

 

Efter debatten takkede Per Bo på netværkets vegne Knud Vilby for hans oplæg og gav som 

påskønnelse Knud Vilby en flaske fair-trade vin og et medlemskab af Globale Seniorer.  

 

Punkt 1: Velkomst 

Per Bo indledte herefter den formelle del af generalforsamlingen ved at byde velkommen til de 

fremmødte medlemmer, gæster og til repræsentanten for Ældre Sagen, som havde stillet lokaler 

til rådighed for generalforsamlingen.  

 

Per Bo tilføjede, at mange globale seniorer havde meddelt de ikke havde mulighed for at deltage, 

fordi de stadig var på arbejdsmarkedet eller befandt sig et andet sted i verden.  

- I sandhed Globale Seniorer, sluttede han sin velkomst. 



 

 

Punkt 2-3:  Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 

Per Bo foreslog på bestyrelsens vegne Bjørn Christensen som dirigent for Generalforsamlingen. 

Bjørn Christensen blev valgt med applaus og takkede forsamlingen for valget. 

 

Dirigenten fik forsamlingens opbakning til at følge den med indkaldelsen udsendte dagsorden, 

som han konstaterede var i overensstemmelse med vedtægterne. Bjørn Christensen forklarede 

videre at generalforsamlingens fastsættelse af kontingent også var forudsat i vedtægterne og at 

punktet ville blive placeret under dagsordens punkt 5. Regnskab. 

  

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Regnskab og kontingent 

6. Handlingsplan og indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Herefter gik generalforsamlingen over til behandling af dagsordens punkt 4: Bestyrelsens 

beretning. 

 

Punkt 4: Bestyrelsens beretning 

Per Bo, aflagde en mundtlig beretning. 

I beretningen lagde han særlig vægt på to punkter: Dels to eksempler på aktiviteter der var 

gennemført af temagrupper i perioden og dels på spørgsmålet: Hvem er vi? – et spørgsmål om 

udviklingen af netværkets identitet. 

 

I forhold til aktiviteterne fremhævede Per Bo særlig to eksempler fra temagrupperne. 

Kina-gruppen fordi den dels har været meget aktiv i årets løb, kulminerende med en vellykket 

studierejse til Kina sidst i sidste kvartal 2015 og dels fordi andre grupper kan hente inspiration til 

studierejser. Det andet eksempel var den nye temagruppe om en ældrekonvention, der opstod 

som opfølgning på møderækken i første halvår om ældres forhold i Europa og verden. Gruppen 

har knyttet det europæiske og globale perspektiv sammen med ældre-udfordringen og 

menneskerettigheder og kan bygge videre på hjemmesiden www.aeldreiverden.dk, der blev skabt 

som resultat af møderækken i 2014. 

 

Per Bo så de to eksempler som illustration af to hovedindfaldsvinkler, til arbejdet i Globale 

Seniorer. Nogle medlemmer prioriterer seniorpolitikken, andre det Globale udsyn og det fandt Per 

Bo ingen modsætning i. Vi er et Netværk for Seniorer med interesse for Europæisk og 

internationalt samarbejde, fortsatte han; ideen er, at vi stiller rammerne for et engagement til 

http://www.aeldreiverden.dk/
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rådighed ikke mindst gennem temagrupperne. Vi vil som organisation være partipolitisk neutrale, 

de enkelte temagrupper kan udtale sig, og de enkelte medlemmer kan hver for sig tage politisk 

stilling til konkrete sager. Det vigtigste er den politiske debat, og at det enkelte medlem har et 

godt grundlag at tage stilling på, konkluderede Per Bo. 

 

Beretningen blev afsluttet med en tak fra Per Bo til FIC, for deres rolle som fødselshjælper for 

Globale Seniorer og et fortsat tæt samarbejde – og sidst, men ikke mindst til bestyrelse og 

medlemmer for et godt og positivt samarbejde. 

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen og dirigenten afsluttede herefter punktet med at 

konstatere at beretningen var godkendt. 

 

Punkt 5: Regnskab 

Peter Højslev Petersen fremlagde som kasserer regnskabet for 2014. Året var afsluttet med et 

positivt resultat på godt 13.000 kr. 

 

Kassereren bemærkede at beslutningen om at gøre Globale Seniorer selvstændig i forhold til FIC 

nu var afsluttet såvel i relation til medlemskartoteket som regnskabsmæssigt.  

 

GS har betalt kontingent for kollektivt medlemskab af FIC, ligesom FIC har indbetalt kontingent for 

kollektivt medlemskab af Globale Seniorer. Begge kontingentstørrelser er fastsat til summen af GS' 

individuelle kontingenter og giver således ikke nogen nettopåvirkning af hverken GS' eller FICs 

regnskabsresultater. 

 

Peter Højslev Petersen forklarede at GS' relativt høje aktivitetsniveau var muligt på grund af de 

tilskud Globale Seniorer modtog fra fonde samt den hjælp vi modtog fra faglige organisationer, 

offentlige institutioner og ngo’er, som stillede likviditet, lokaler, materialer mm til rådighed for 

vores aktiviteter. Sådan assistance opnås også fra FIC via det kollektive medlemskab. 

 

Vibeke Ramberg stillede fra salen spørgsmål om, hvorfor navnene på de fonde, der havde bidraget 

til de igangværende aktiviteter nævnt i regnskabets status, ikke fremgik mere direkte. Peter 

Højslev Petersen svarede, at for de afsluttede aktiviteter var bidragyderne eksplicit nævnt i 

driftsregnskabet. For igangværende aktiviteter mente Peter at forslaget var godt, og lovede at 

bestyrelsen vil overveje positivt, om det fremover skal specificeres på status, hvem der har ydet 

støtte. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet og dirigenten konstaterede med forsamlingens 

opbakning at regnskabet for 2014 hermed var godkendt. 

  



 

Kontingent 

Peter Højslev Petersen foreslog på bestyrelsens vegne at kontingentet blev fastsat uændret i 

forhold til 2015 således at det for 2016 udgør: 

 

200 kr. for enkeltmedlemmer og 

300 kr. for par. 

 

For det kollektive kontingents vedkommende foreslog han, at generalforsamlingen accepterede 

det beskrevne princip om beregningen af kontingentstørrelsen. 

 

Der var ikke yderligere forslag og dirigenten konstaterede dermed at forslaget var vedtaget. 

 

Punkt 6: Handlingsplan og indkomne forslag 

Dirigenten fik af bestyrelsen bekræftet, at der ikke var indkommet andre forslag til behandling 

under punktet, end bestyrelsens forslag til handlingsplan. 

 

Maria Justiniano fremlagde hovedlinjerne i handlingsplanen for perioden marts 2015 til marts 

2016. Hun henviste samtidig til de aktivitetsplaner for 2015-2016 som også lå i deltagernes 

mapper. 

 

Gitte Vesterlund uddybede spørgsmålet om erfaringsbanken og det videre arbejde. Hun nævnte 

her, de tre principper som man var blevet enige om at lægge til grund for Erfa-bankens erfaringer 

og for måden at vise dem på:  

 Erfa-banken er en åben database, knyttes til Globale Seniorers hjemmeside som alle vil 

kunne se og søge i den 

 Det er medlemmerne selv, der bestemmer, hvad der skal stå i Erfa-banken, og der sker 

ingen censur fra Globale Seniorers side 

 Erfa-banken er etableret primært for at skabe kontakt af ikke kommerciel art 

 

Herefter blev handlingsplanen overladt til forsamlingens behandling. 

 

Vibeke Ramberg spurgte om det ikke kunne være godt at få flere medlemmer af Globale Seniorer 

af ikke dansk etnisk baggrund. Hun nævnte at der måske kunne være grundlag for at rekruttere 

blandt medlemmer af venskabsforeningerne. 

 

Gitte Vesterlund svarede, for at understrege hvordan hun så Globale Seniorer funktionsmåde som 

netværk, at det ville være fint, hvis Vibeke Ramberg ville starte en gruppe eller aktivitet om det 

emne. Vibeke Ramberg kvitterede med at sige, at hun ville tage svaret med sig og tænke over, 

hvordan man evt. kunne arbejde med det. 
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I en senere replik fra Per Bo kædede han det sammen med kampagnen for flere medlemmer og 

svarede, at det ville indgå i drøftelsen af mulige initiativer i kampagnen. 

 

Hanne Steen Christensen sagde i et indlæg, at hun synes at aktiviteterne omkring FN lød 

spændende og at der var rigtig stort behov for et fokus på FN. Hun tilbød at bidrage til at udvikle 

aktiviteterne og refererede til de diskussioner hun allerede havde haft med Poul Brandrup om 

mulighederne. 

 

Povl Anker Andersen takkede Hanne Steen Christensen for hendes indlæg og nævnte et oplæg af 

Mogens Lykketoft på it IDA møde, hvor Lykketoft havde talt på baggrunde af hans kommende 

opgave som formand for FN’s generalforsamling i perioden med vedtagelse af de ny bæredygtige 

udviklingsmål. I oplægget var særligt fremhævet 3 forhold som Lykketoft ville vægte i sin indsats: 

 at de rige landes forbrug af fossile brændstoffer må sænkes, hvis ikke kloden skal skubbes 

ud over kanten 

 at uligheden, som er stærkt voksende, må bekæmpes 

 at skatteunddragelse og finanskapitalens spekulationer må begrænses 

Povl Anker Andersen sagde at det for ham var det perspektiv som Globale Seniorer skulle lægge 

ned over sine aktiviteter i forbindelse med FN og vedtagelsen af nye bæredygtige mål. 

 

Djessie Prahn og Connie Shigebu fortalte om deres besøg i Nairobi, hvor temagruppen om seniorer 

i udviklingslande har indledt et samarbejdsprojekt med organisationen Kibera Day Care Centre, om 

at udvikle aktiviteter på et konkret dagcenter for ældre i slumområdet Kibera. Djessie Prahn og 

Connie Shigebu viste billeder og fortalte om deres besøg til den donerede container som udgør 

dagcenteret, hvor de havde fået te og snacks og snakket med folk der samles der en gang om 

ugen. De havde desuden besøgt 10 familier og snakket med bedsteforældre og børn. 

 

Som afslutning opfordrede Maria Justiniano til at flere end Djessie Conni og hende selv melder sig 

til at udvikle denne aktivitet i temagruppen. 

 

Punkt 9: Valg jf. vedtægterne 

Valget, forklarede dirigenten, skal ske efter vedtægternes der fastlægger at der i ulige år skal 

vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. Efter vedtægterne er der således i 2015 3 

bestyrelsesmedlemmer på valg. 

 

Med hensyn til suppleanter fastægger vedtægterne, at der på generalforsamlingen hvert år skal 

vælges 3 suppleanter for et år. 

 

Dirigenten spurgte herefter om bestyrelsen havde forslag til kandidater til de tre 

bestyrelsesposter. Per Bo svarede at bestyrelsen forslog genvalg af bestyrelsesmedlemmerne: 

 



 

Gitte Vesterlund, 

Maria Justiniano og  

Povl Anker Andersen 

 

De tre erklærede sig villige til valg, Gitte Vesterlund med den tillægsbemærkning, at hun gerne så 

et kampvalg. 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var yderligere kandidater til posterne, og da det ikke var 

tilfældet erklærede under forsamlingens applaus, at de tre nævnte var blevet genvalgt. 

 

Dirigenten spurgte herefter bestyrelsen om kandidater til suppleantposterne. Per Bo indstillede 

for bestyrelsen i prioriteret rækkefølge 3 kandidater til suppleantposterne: 

 

1. suppleant Finn Konrad, indstillet til genvalg 

2. suppleant Ellen Farr, til nyvalg 

3. suppleant Irene Odgaard, indstillet til nyvalg. 

 

I sit indlæg under beretning havde Per Bo nævnt, at 2. suppleanten Steen R. Jeppson havde valgt 

at trække sig af personlige årsager. Per havde i indlægget på netværkets vegne takket Steen R. 

Jeppson for hans store og vidende indsats omkring arbejdsmarkedsforhold og EU både i 

bestyrelsen og i temagruppen om EU.  

 

Da der ikke var yderligere kandidater til suppleantposterne konstaterede dirigenten, igen med 

applaus fra salen, at de tre var valgt. 

 

Punkt 10: Eventuelt  

Der var ingen, der ønskede ordet til eventuelt. 

 

Afslutning 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede forsamlingen 

for den gode ro og orden, der havde tilladt ham at afslutte generalforsamlingen på slaget 13. 

 

Per Bo sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten, hvis sikre styring betød at 

generalforsamlingen blev afsluttet til tiden. Han takkede dernæst alle de fremmødte, for at have 

givet Globale Seniorer et godt grundlag og stor opbakning til at forsætte udviklingen af 

netværksorganisationen. 

 

 

 

Referenter: Nina Ellinger og Povl Anker Andersen 

Signeret af Generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen den 13. januar 2016 


