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Kære medlem! 

Hermed følger den formelle indkaldelse til Globale Seniorers 5. generalforsamling, der afholdes: 

 

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10 – 13 

i Ældre Sagen, Nørregade 49, 1165 København K  

 

Vi er glade for at Ældre Sagen som tidligere år har stillet mødelokaler til rådighed for vores 

generalforsamling. 

 

I år har vi valgt ikke at have et eksternt oplæg på generalforsamlingen. Vi har i stedet sat tid af til 

en grundig debat i fire grupper om netværkets aktiviteter og de indhøstede erfaringer. Vi vil give 

dig og de øvrige medlemmer lejlighed til at fremføre jeres vurderinger, ønsker og ideer til aktivitet 

og til, hvordan I bedst kan indgå og bidrage. 

 

Der vil blive givet fire korte oplæg til gruppearbejdet. Input fra gruppearbejdet vil blive benyttet 

som inspiration for netværkets videre arbejde med handlingsplanen. 

 

Gruppearbejdet er placeret under dagsordens punkt 8: Handlingsplan og indkomne forslag. 

Som inspiration vedhæfter vi ”2016 - Året der gik”. Her er der en oversigt over de forskellige 

aktiviteter Globale Seniorer har gennemført eller været del af i løbet af 2016. 

 

Dagsorden 

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 7 følgende dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Beretning 

5. Godkendelse af beslutning om tilslutning til HelpAge 

6. Regnskab 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Handlingsplan og indkomne forslag 

9. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne 

10. Eventuelt 

 

Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes paragraf 8. 

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

bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter. 
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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. 

 

I 2017 skal der efter disse bestemmelser gennemføres valg for en ny 2 års periode fra 2017 til 

2019 til de tre bestyrelsesposter som i dag er besat af Gitte Vesterlund, Maria Justiniano og Povl 

Anker Andersen. 

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

af Finn Conrad og Irene Odgaard. Den sidste suppleantpost er vakant. 

 

Forslag til generalforsamlingen 

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

senest fire uger før generalforsamlingen dvs. senest mandag den 6. marts på mail til  

globaleseniorer@gmail.com 

Modtagne forslag vil blive tilsendt de tilmeldte en uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 9. 

marts. 

 

Tilmelding 

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

forhåndstilmelding. Tilmeldingen bedes foretaget online på dette link: Tilmelding 

eller sendes til mailadressen globaleseniorer@gmail.com 

 

Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Vi skal minde om, at for at have 

stemmeret skal man have betalt kontingent for 2017 og have været medlem i mindst 3 måneder. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. 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 2017” ved at følge stien: 

http://globaleseniorer.com/aktiviteter/om-os/generalforsamling-2017/ 

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen! 

Venlig hilsen 

 

Per Bo Povl Anker Andersen 

Formand Sekretær 
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