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Gruppedebat 
På Globale Seniorers Generalforsamling torsdag d 16 marts 2017 
 

I år har GS’ bestyrelse ønsket at inddrage medlemmerne i en diskussion om hvordan 

organisationens forskellige tema og projektgrupper arbejder, hvilken retning medlemmerne 

ønsker organisationen skal bevæge sig og hvad medlemmerne selv kan bidrage med 

 

Oplæg i plenum 

Fire forskellige temaer er valgt for at illustrere forskellige temaer og måder vi arbejder: 

 Ulandspolitik og udviklingspolitik  

 EU – den Sociale Søjle  

 Globalisering 

 Ældres rettigheder i verden  
 

Oplægsholdere har 10 minutter hver i plenum og giver en kort introduktion til emnet med fokus 

på hvorfor det er vigtigt for Globale Seniorer og hvorfor de selv synes emnet er interessant. 

 

Gruppedebatten 

Bestyrelsen giver i plenum en kort introduktion til gruppearbejdet 

 

Vi håber at gruppediskussionerne kan  

 give medlemmerne indsigt i de forskellige typer medlemsaktiviteter som GS har 

 give medlemmerne lyst til at blive aktive medlemmer  

 give en anbefaling af hvilken retning medlemmerne synes GS skal udvikle sig i 
 

Referater af gruppedebatterne med forslag og anbefalinger vil blive fremlagt i bestyrelsen, tema- 

og projektgrupper der efterfølgende skal prioritere arbejdet fremover – hvilke områder der skal 

styrkes eller mindskes, hvilke temaer der evt. skal lukkes ned og hvilke der evt. skal startes – 

såfremt der er folk der har meldt sig aktive. Bestyrelsens opsamling af gruppedebatten vil efter 

generalforsamlingen blive bragt på vores hjemmeside sammen med et beslutningsreferat fra 

generalforsamlingen. 

 

Deltagerne i Generalforsamlingen deles ind i 5 grupper med hver sin ordstyrer og referent fra 

bestyrelsen. 
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Gruppespørgsmål 

 
5 minutters indledende individuel snak med en sidemand/sidedame:  

1. Hvad kunne du tænke dig at bruge Globale Seniorer til? 

 

Herefter gruppediskussion i 40 minutter på 3 spørgsmål 

2. Hvilken slags organisation kunne du tænke dig at være aktiv i? 

(en organisation der laver lobbyvirksomhed, oplysningsarbejde, deltager i 

kampagner, organiserer gode tematiske foredrag, laver offentlige møder, laver 

studiekredse om specifikke emner, giver adgang til fagspecifikke møderækker, 

laver velforberedte studierejser…) 

 

3. Hvad kunne du selv tænke dig at bidrage med?  

 

4. Hvad kunne du tænke dig at lære mere om? 


