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Referat af 4. generalforsamling i Globale Seniorer den 17. marts 2016 

 

Tid og Sted 

Onsdag den 17. marts 2016 kl. 10:00 – 13:00 i Ældre Sagens lokaler, Nørregade 49, 1165 

København K. 

 

Deltagere 

Se den bilagte deltagerliste. 

I alt 49 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen, samtidig var Globalt Fokus 

repræsenteret på generalforsamlingen som gæster. 

 

1. Velkomst 

Formanden for Globale Seniorer, Per Bo, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede i 

velkomsten blandt andet for lån af Ældre Sagen lokaler.  

 

2. Valg af dirigent. 

Per Bo foreslog Bjørn Christensen som dirigent og han blev valgt med klapsalver. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og foreslog valg af: 

- Nina Ellinger og Finn Conrad som referenter 

- Asbjørn Andersen, Carl Kähler, Peter Lyngse og Ulla Skærved som stemmeudvalg 

Både referenter og stemmeudvalg blev valgt med klapsalver. 

 

Herefter gennemgik dirigenten det udsendte forslag til 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 

 

Forsamlingen havde ingen kommentarer og godkendte dagsorden. 
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4. Beretning 

Per Bo sagde i sin beretning blandt andet, at alder er som at gå op en bakke, man bliver forpustet, 

men man får en flot udsigt fra toppen. Globale Seniorer er nu blevet tre år, er stærkere og 

udforsker nye områder. Blandt andet, fortsatte han, blev vi på seminaret i Nørre Nissum klogere 

på FN’s 17 globale bæredygtige mål: 

– Det var inspirerende, og vi fik spændende oplæg både fra eksperter men også fra egne 

medlemmer. På det offentlige møde oplevede vi, at de lokale i Nørre Nissum området havde et 

stort internationalt engagement, specielt vedrørende integration af flygtninge. De mange 

flygtninge er en konsekvens af store problemer ude i verden, det kræver derfor en øget indsats, 

hvis man skal hindre at folk flygter fra fattigdom og klimaændringer. I denne situation har den 

danske regering valgt at skære ned og udhule udviklingsbistanden. De ældre i ulandene er også 

udsatte, tilføjede han. 

 

Per Bo konstaterede samtidig at der i det forløbne år også har været nogle vigtige positive 

udviklinger, nemlig vedtagelsen af både FNs 17 verdensmål og klima målsætningerne i Paris:  

– Globale Seniorer skal på studierejse til FN i New York og har forberedt sig godt. Efter 

hjemkomsten vil Globale Seniorer gøre en særlig indsats for at gøre de 17 Verdensmål kendte og 

forstået. Selvom vi er seniorer er vi også optaget af fremtiden. Der er 4 særlige fokusområder for 

GS: den globale udvikling, FNs 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid, flygtninge og ældres 

vilkår i verden. 

Globale Seniorer vil klæde netværkets medlemmer på til at tage stilling til internationale 

spørgsmål; der er et stort engagement hos medlemmerne og en aktiv bestyrelse, sagde Per Bo.    

 

Formanden rettede herefter en stor tak til Kjeld Aakjær, som er trådt ud af bestyrelsen, men er 

initiativtageren til det kommende offentlige møde om Tyrkiet og konflikterne i regionen. 

– Også en særlig tak til Povl Anker for hans store indsats som sekretær for Globale Seniorer, 

sluttede Per Bo. 

 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 

 Hanne Jakobsen spurgte om nogen kunne bekræfte rygtet om at ulandshjælp benyttes til 

militære formål udover til integration af flygtninge i Danmark?  

 Per Bo svarede bekræftende og sagde, at det i henhold til OECD er teknisk muligt at bruge 

ulandshjælpen som den danske regering har valgt. Men det er ikke tidligere set i det omfang.  

 Toni Michelsen tilføjede at ulandshjælp kun kan bruges til logistiske formål i militære 

operationer. 

 Steen Jeppson påpegede i forbindelse med GS aktiviteter i forhold til EU og flygtninge, at det 

var meget vigtigt, at GS gjorde en indsats på oplysning og formidlingsområdet fordi den danske 

nyhedsformidling er dårlig og meget lidt faktuel både med hensyn til velfærd i Danmark, 

flygtninge generelt og FN og EU. Han syntes videre at det er helt uacceptabelt at Danmark 
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beskærer sin udviklingsbistand når flygtningestrømmen blandt andet er et resultat af Danmarks 

’indsats’ i Afghanistan og Syrien/Mellemøsten. Endelig er der eksemplet England, sluttede 

Steen Jeppson: 

– Globale Seniorer bør også diskutere om det er i Danmarks interesse at demontere EU og 

fællesskabet når fremtiden handler om at skabe mere solidaritet og fællesskab. 

 

Med disse kommentarer blev beretning godkendt. 

 

5. Godkendelse af beslutning om tilslutning til Globalt Fokus 

Bestyrelsen i Globale Seniorer kan, efter vedtægternes pgf. 11, træffe beslutning om at slutte sig 

til andre organisationer. Beslutningen skal fremlægges til godkendelse på den efterfølgende 

generalforsamling. 

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling indmeldt GS I Globalt Fokus og bad 

derfor generalforsamlingen om at godkende beslutningen. 

Der var ingen bemærkninger og Globale Seniorers medlemskab af Globalt Fokus blev godkendt. 

 

6. Regnskab 

Kasserer Peter Højslev Petersen gennemgik regnskabet, herunder indtægter og udgifter samt 

kommenterede projektmidler søgt til Tyrkiet konferencer og til Kibera projektet i Nairobi.  

I forbindelse med det gensidige kollektive medlemskab af FIC blev det forklaret hvordan 

kontingentet var fastsat.  

 

 Claus Larsen Jensen uddybede denne forklaring og pointerede at FIC havde været en af 

initiativtagerne til Globale Seniorer samt at GS brugte FICs lokaler og service, og at det 

gensidige kollektive medlemskab var til fordel for begge parter. Kontingentudvekslingen 

dækkede dermed over faktiske ydelser. 

På et spørgsmål fra salen svarede Claus at FIC er forkortelsen for Fagligt Internationalt Center. 

 

Der var ingen yderligere bemærkninger, hvorefter regnskabet blev godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingent i 2017 på kr. 200 kr. for enkelt 

personer og 300 kr. for familie- og parmedlemmer. 

 

 Ulla Skærved spurgte hvad begrundelsen var for partner og familierabat og foreslog at alle 

medlemskaber blev konverteret til individuelle medlemskaber. 

 Peter Lyngse påpegede at et familiemedlemskab fremmer involvering af partnere. 

 Ellen Buch Hansen fortalte om sine erfaringer fra en anden lille forening hvor enkelt 

medlemskaber medførte færre medlemmer. 



Side 4/8 

 Povl Brandrup påpegede at der intet var til hinder for at par betalte som to enkeltmedlemmer 

hvis de ville. 

 

Peter Højslev Petersen afsluttede punktet med at konstatere at familiemedlemskaber fortsat 

opretholdes, men opfordrer samtidig medlemmerne til at betale for to medlemskaber selv om 

man er et par. 

 

Med disse kommentarer blev forslaget til kontingentet for 2017 godkendt. 

 

8. Handlingsplan og indkomne forslag 

Punktet blev præsenteret af Povl Anker Andersen der oplyste at der ikke på forhånd var kommet 

forslag til andre punkter til handlingsplanen. 

 

Han startede med at sige, at det var dejligt at vores forsamling var blevet en god del større. Han 

henviste herefter til følgende papirer, der indgik i punktets behandling: 1) Handlingsplan 2) 

Aktivitetsplan og 3) Formularen: Vil du være aktiv i en arbejdsgruppe. 

 

Fokusområder, sagde Povl Anker, er en opsummering af hvad vi faktisk har lavet og det er ikke 

isolerede emner, men de skal forstås og behandles i sammenhæng og som et hele. 

 Udviklingspolitikken i forandring; i arbejdsgruppen Ulandserfaringer 

 FN og de 17 verdensmål, samt en mere effektiv FN organisation; i Globaliseringsgruppen 

 Flygtningepolitikken, baggrunden for flygtningesituationen; i flere arbejds- og temagrupper og 

måske fremover også i en ny Mellemøstengruppe 

 Ældres vilkår og muligheder globalt og konkret; i flere arbejds- og temagrupper, og måske 

fremover i en temagruppe sammenlagt af de to nuværende ældregrupper  

 

En gennemgang af Arbejdsgrupperne viser at: 

 Kinagruppen har ca. 25 GS medlemmer, der for 2 år siden var i Kina på studietur og nu 

fokuserer på møder om Kinas udvikling og samarbejde mellem Kina og Europa, 

 Temagruppen om EU’s social- og arbejdsmarkedspolitik har været lidt vanskelig at få startet, 

men der har været afholdt et møde og der er planer om et nyt om udviklingen af den sociale 

dimension i EU under den nye Kommission, 

 Temagruppen om Ulandserfaringer har 20-24 medlemmer der diskuterer på baggrund af 

medlemmernes erfaringer i dansk udviklingspolitik, projekter og programmer. Seneste møder 

om migration i og fra Afrika, 

 Ældres vilkår rummer både ældres forhold i EU og i ulandene, samt udvikling af en 

ældrekonvention i FN. Aktiviteterne foregår i dag i to temagrupper, men begge er små og der 

er overvejelser om at sammenlægge aktiviteten i en gruppe, 

 Projektgruppen om Kibera’s ældre indsamler midler og giver aktivitetsstøtte til et ældrecenter 

med aktiviteter i Kibera, et af Nairobis slumområder, 
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 I Globaliseringsgruppen arbejder 24 GS’ere med reform af FN systemet og implementering af 

FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling,  

 En ny gruppe om oplysning og undervisning vil gerne formidle viden og erfaring i samspil med 

GS ErfaBank og 

 Konflikterne i Mellemøsten, Tyrkiet og Syrien og de flygtningestrømme, der er resultatet, har 

været behandlet i Tyrkietsgruppen og Bruxelles rejsegruppen. Begge er små projektgrupper 

og sidstnævnte er nu nedlagt. Hvis der er interesse i netværket kan der oprettes en 

temagruppe om Mellemøsten.  

 

Globale Seniorer planlægger at arrangere to studierejser om året– en oversøisk og en europæisk. 

Den kommende europæiske rejse er planlagt til efteråret eller næste forår til Geneve til bl.a. til ILO 

og andre FN-organisationer. 

 

I den efterfølgende debat kom medlemmerne med følgende synspunkter. 

 

 Freddy Hansen syntes at formidling er meget vigtigt, og spurgte: Hvad er det vi ved, hvad er 

det de unge ved? De gamle har en viden og erfaring om fortiden der kan bruges om 

fremtiden; men vi gamle må lære at bruge de kanaler som de unge bruger; vi må formidle på 

deres vilkår med sociale medier. 

 

 Erik Kristensen havde en kommentar om Tyrkiet og flygtningestrømmen fra Tyrkiet til 

Grækenland, som bør være rimelig nem at stoppe med de mange tekniske muligheder for at 

kontrollere både der forlader tyrkisk jord.  

 

 Peter Lyngse mente at handlingsplanen er OK, men at handlinger kun kan komme fra de, som 

sidder i salen. – Det handler om at få en ide og gøre noget ved den, sagde Peter, del den med 

andre og gå i gang. Hvis vi arbejder sammen, udvikler det sig. Til bestyrelsen stillede han 

spørgsmålet om Globale Seniorer ønskede at være mere end ren Københavner organisation. 

 

 Lars Josephsen sagde, at det er fint at Globale Seniorer er med i Globalt Fokus, men han 

anbefalede at GS også melder sig ind i FN-forbundet. 

 

 Karl Kähler mente, at der er for lidt handling og for meget orientering i GS. 

– Der er behov for at vi ældre bruger vores kundskaber, sagde han og henviste til tidens skred 

fra professionalisme til amatørisme. Vi har både viden og erfaring, vi skal bruge den og 

komme i kontakt med den nye generation. Vi skal skrive, holde foredrag og bruge Ellen Farr’s 

hjemmeside, sluttede han. 
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 Asbjørn Andersen syntes, at det var en flot handlingsplan for organisationen. 

– Den skal fungere som en ramme som vi selv skal fylde ud, fortsatte han. Der har været 

mange gode aktiviteter, men udviklingspolitikken skal være mere i fokus; der er behov for at 

imødegå nedskæring af udviklingsbistanden og derfor er det vigtigt at komme ud med nogle 

udtalelser der kan påvirke offentligheden, tilføjede han. 

 

 Elisabeth Mørk sagde om verdensmål og bæredygtig udvikling, at der er brug for mere viden 

om handelshindringer for lige handel, problemer med bank og finansvæsen, der generer for 

meget profit. Til slut pegede Elisabeth på, at FN forbundet har en undergruppe om finans- og 

handelssektoren, der tilbyder undervisning i global finansiering. 

 

 Steen Jeppson sagde at formidling er vigtig, grupperne kunne udtale sig regelmæssigt – for 

eksempel månedligt om de ting de lærer. 

– Og så må vi aftale hvor de udtalelser skal sendes hen; skolerne skriger på materiale og 

skoletjenesten må styrkes, sagde han. 

 

 Per Bo samlede op på udsagnene fra generalforsamlingens medlemmer og sagde at 

bestyrelsen er meget opmærksom på nye formidlingsformer: facebook, hjemmeside osv. og 

har forsøgt at arbejde med det i GS’ interne kommunikationsgruppe. 

– Vi har gjort meget, men vil gerne gøre mere. Enkeltpersoner kan gøre sig gældende også i 

forhold til skolerne. Globale Seniorer en København-organisation? Ja, vi er baseret på frivillig 

arbejdskraft, vi må konsolidere os først, men vi har netop haft et møde i Århus med nogle 

interesserede faglige folk, som gerne vil formidle om EU og FN. De overvejer medlemskab af 

Globale Seniorer og samarbejde med andre organisationer. Nørre Nissum højskoleopholdet 

var meget inspirerende, også i den retning, sluttede Per.   

 

Povl Anker afsluttede punktet handlingsplan med en opfordring til medlemmerne om at sende 

yderligere forslag og kommentarer til bestyrelsen, og ikke mindst til at melde deres interesser ind 

på formularen i materialet til generalforsamlingen. 

 

Under behandlingen af punktet blev der indsamlet kr. 985 ind til projektet i Kibera. 

 

Forslag til Åbent brev til regering og folketing 

Eller Farr præsenterede bestyrelsens forslag til åbent brev til regering og folketing, der var omdelt 

til generalforsamlingens deltagere, og bad om kommentarer. Herefter ville forslaget gennemgå en 

redaktionel behandling, hvis der var opbakning til forslaget. 

 

 Peter Lyngse syntes at brevet var en glimrende udtalelse, men påpegede at Globale Seniorer er 

et netværk, og at vi derfor skal være forsigtige med udtalelser som ikke har været grundigt 
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diskuteret. Såfremt en arbejdsgruppe havde arbejdet med et tema mente han de bedre kunne 

udtale sig. 

 

 Karen Tranberg Hansen syntes at det var en lovlig vattet udtalelse. Et brev skal ikke starte 

negativt men up beat for at slå igennem. 

 

 Steen Jeppson syntes det er et problem, hvis GS ikke vil agere politisk. Omvendt mente han, det 

er vigtigt at netværket ikke agerer partipolitisk. 

 

 Ellen Buch Hansen mente at samarbejde med andre organisationer om udtalelser er vigtigt, 

men syntes også, at vi skal udtale os som Globale Seniorer og bruge vores særlige kompetencer. 

 

 De enkelte arbejdsgrupper kan ikke udtale sig på GS vegne, sagde Toni Michelsen, hun foreslog 

at ændringsforslag kunne indsendes skriftlig (på grund af tidsmangel) så bestyrelsen kan 

arbejde videre med det åbne brev og udsende det. 

 

 Lars Josephsen syntes at udtalelsen var afbalanceret og informerede forsamlingen om en 

konference om FNs 17 verdensmål i folketingets Landstingssal den 30. marts man kan tilmelde 

sig så længe der er plads 

 

 Knud Arne Nielsen syntes at det var en god og afbalanceret udtalelse, men at der intet nyt stod 

for medierne undtagen ønsket om en ombudsmand for fremtiden. Han sluttede med at gøre 

opmærksom på, at Globale Seniorer er et netværk som kan sprede nyheder på andre måder 

end gennem pressen, for eksempel gennem de sociale medier.  

 

Forsamlingen havde ingen andre indvendinger mod udtalelsen, og overlod det til bestyrelsen at 

færdigredigere og fremsende udtalelsen. Med disse kommentarer blev det åbne brev til regering 

og folketinget godkendt. 

 

9. Valg af bestyrelse og revisor, jf. vedtægterne 

Der var valg til formandsposten for en ny 2-årig periode fra 2016 til 2018. Bestyrelsen fremsatte 

forslag om genvalg af Per Bo. Der var ingen andre kandidater og Per blev genvalgt med klapsalver. 

Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges forskudt for to år ad gangen. Tre medlemmer skulle 

vælges for perioden fra 2016 til 2018 og i alt fire medlemmer havde meldt deres kandidatur, 

nemlig 

 

 Ellen Farr (i perioden 2014-2016 valgt som bestyrelsessuppleant) 

 Finn Conrad (i perioden 2014-2016 valgt som bestyrelsessuppleant, indtrådt i bestyrelsen i 

2015 som suppleant for Kjeld Aakjær) 

 Nina Ellinger (i perioden 2014-2016 valgt til bestyrelsen) 
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 Peter Højslev Petersen (i perioden 2014-2016 valgt til bestyrelsen og i begge år 

konstitueret som kasserer) 

 

Med fire opstillede blev der gennemført et skriftligt valg efter kandidaterne havde præsenteret sig 

selv. Hvert medlem kunne afgive stemme på op til 3 af de opstillede kandidater, og den samlede 

afstemning gav valg til bestyrelsen for perioden 2016-2018 til: 

 

Ellen Farr (42), 

Nina Ellinger (42) og  

Peter Højslev Petersen (44) 

 

Finn Conrad, genopstillede sammen med Irene Odgaard som suppleanter for 2016-2017. Der var 

ikke yderligere kandidater og begge blev valgt med klapsalver. En suppleantpost er fortsat vakant.  

 

Kaj Skov Frederiksen, der havde meldt afbud til generalforsamlingen, havde skriftligt erklæret sig 

villig til genvalg som revisor for perioden 2016-2017. Hans genvalg blev også markeret med klap. 

 

10. Eventuelt. 

intet 

 

Afslutning af generalforsamlingen 

Efter det eksterne oplæg om verdensmålene af Lars Udsholt, nyligt fratrådt forperson i Globalt 

Fokus, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og afsluttede formelt 

generalforsamlingen. 

Herefter gik Per Bo på talerstolen og takkede for et godt møde, der lovede godt for det kommende 

års mange opgaver. Endelig takkede han Bjørn Christensen for hans sikre hånd som dirigent på 

mødet. 

 

 

 

 

Referenter: Finn Conrad og Nina Ellinger 

 

 

 

 

 

Dato Generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen  


