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Bestyrelsens skriftlige beretning 
 

Det forløbne år har atter været præget af stor aktivitet. På generalforsamlingen i marts 2017 bad 

vi jer om at svare på jeres forventninger og ønsker til Globale Seniorer.  

Nogle af hovedbudskaberne var: 

At vi fortsat skal lave aktiviteter hvor vi kan blive klogere sammen. 

At vi ikke bare skal blive klogere, men også handle mere udadrettet – sammen. 

At kun medlemmernes egen fantasi sætter grænsen for vores aktiviteter i GS – hvis man ellers kan 

få andre med på ideen. 

At vi i Globale Seniorer har et strategisk fokus på ældres rettigheder og vilkår. 

At vi fastholder arbejdet med verdensmålene og udvikler flere aktiviteter om europæiske 

spørgsmål. 

At vi samarbejder med andre organisationer og netværk når det er muligt. 

Bestyrelsen har forsøgt at skabe de bedste betingelser for at imødekomme disse forventninger og 

ønsker, hvilket kan ses i beskrivelsen af 2017 - Året der gik. 

Bestyrelsen fastlægger de organisatoriske rammer. Indholdet i rammerne udfyldes af en række 

arbejdsgrupper, der internt fastlægger deres tematiske arbejde og arbejdsmåder. 

Udover fastlæggelsen af rammerne har bestyrelsen til opgave at sikre koordinering og virke som 

katalysator for aktiviteterne i de enkelte grupper. Endeligt er det bestyrelsen, der har den 

overordnede kontakt til institutionelle eller organisatoriske samarbejdspartnere og myndigheder. 

Det egentlige arbejde i Globale Seniorer foregår i de enkelte arbejdsgrupper. Ved udgangen af 

2017 var der følgende grupper:  

Den udviklingspolitiske gruppe,  

Globaliseringsgruppen, 

Verdensmålsgruppen, med følgende undergrupper: 

• Politikgruppen 

• Aktionsgruppen 

• Formidlingsgruppen 

Ældregruppen,  

Kiberagruppen, 
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Tyrkietgruppen, 

Iran og Mellemøstgruppen og  

Strasbourg rejsegruppen. 

Udover de ovennævnte arbejdsgrupper arbejder bestyrelsen i samarbejde med FIC på at udvikle 

mindst 2 konferencer i 2018 om europæiske politiske spørgsmål. 

 

Bestyrelsen bad i november ”tovholderne” for de enkelte arbejdsgrupper om at komme med en 

kort årsrapport, der var bygget op efter følgende læst: 

• Beskrivelse af det tematiske arbejdes forløb I det forgangne år. 

• Hvor mange aktive medlemmer er der i gruppen? 

• Hvor mange møder har gruppen afholdt – hvor mange af disse var interne for gruppens egne 

medlemmer, hvor mange var åbne møder for GS medlemmer annonceret på GS hjemmeside 

og endelig hvor mange var offentlige møder arrangeret i samarbejde med andre?  

• Hvordan har gruppens dynamik og funktion været i dette år? Har gruppen evalueret sit 

arbejde? Er gruppen levedygtig og aktiv?  

• Hvad er jeres overordnede planer for det kommende år  

• Har I forslag til nye organisationer som GS/ temagrupperne kan netværke med?  

 

Bestyrelsen modtog 8 rapporter, der gav et godt billede af, hvad der skete i de enkelte grupper. 

Læs evt. rapporterne på hjemmesiden.  

Vi kan overordnet glæde os over en omfattende og også forskelligartet aktivitet. Aktiviteterne er 

beskrevet i ”2017- året der gik”, der blev udsendt ved årsskiftet. Året der gik dækker ganske vist 

kalenderåret 2017 og ikke generalforsamlingsperioden, men den giver et ganske godt billede af 

omfanget og karakteren af aktiviteter. 

Hovedvægten er stadig på møder for at blive klogere - i godt selskab. Det kan være ”almindelige” 

møder af et par timers varighed eller konferencer både med GS som arrangør eller i samarbejde 

med andre. Helt i overensstemmelse med en af anbefalingerne. 

Vi arrangerede en studierejser i oktober-november til Iran. Og vi er i fuld gang med 

forberedelserne til en studierejse til den Europæiske Central Bank i Frankfurt og til Europarådet i 

Strasbourg i april 2018, mens Danmark har formandskabet.  

En af konklusionerne fra 2017-generalforsamlingen var, at GS både skulle bidrage til, at vi selv blev 

”klogere”, men også at vi skulle medvirke til at handle udadrettet og sprede viden. Som i 2016 har 

FN’s 17 verdensmål været højt prioriteret. Der findes en særlig Verdensmålsgruppe med tre 

undergrupper heriblandt en formidlingsgruppe, der som noget nyt fik arrangeret en udstilling om 

verdensmålene. Det skete på biblioteket på  kulturværftet i Helsingør og udstillingen skal ”vandre” 

videre. Det blev suppleret med foredrag. Det ene for to 4-klasser og samtidig med to udsendelser i 
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lokalt TV. En anden aktivitet, som gik i gang i begyndelsen af januar 2018, er en møderække om 

verdensmålene. Den foregår over 7 tirsdage med forskellige oplægsholdere fra Globale Seniorer. I 

skrivende stund er fire afholdt med god deltagelse. 

Vi kan i GS kan glæde os over, at vi er rigtig mange aktive, hvor vi drager nytte af hinandens viden 

og erfaringer. Men det kan samtidig være en udfordring at vi er afhængige af hinandens frivillige 

arbejdskraft. Vi har ikke et stort sekretariat at læne os op ad. 

Vi kan dog glæde os over, at vi lokalemæssigt nyder godt af samarbejdet med FIC. De fleste 

møder, som GS har stået for, er således foregået på Svanevej. 

 

Hjemmesiden 

En vigtig måde at holde sig orienteret om, hvad er foregår i Globale Seniorer, er ved at gå ind på 

vores hjemmeside: www.globaleseniorer.com. Her annonceres vores egne møder, synspunkter fra 

medlemmerne ofte i form af postkort og der henvises til relevante aktiviteter arrangeret af andre . 

Det er også en god måde at formidle indtryk. Benyt dig endelig af muligheden. Hjemmesiden er 

ikke blot for medlemmerne, men også en præsentation udadtil. Det samme er vores Facebook-

konto. 

 

Udfordringer og muligheder i det kommende år 

Aktivitetsplanen for 2018-19 vidner om, at der allerede nu er planlagt mange aktiviteter. Vi har 

ambitioner om,  at det skal fortsætte, men skal altid have in mente at vi selv skal stå for  alle 

aktiviteter. Den seneste tid har den positive udvikling i FIC dog medført muligheder for nogen 

sekretariatsstøtte i tillæg til det gode samarbejde om oplysningsaktiviteter og den ikke ubetydelige 

støtte, vi får i form af lokalelån til mødeaktiviteter. 

Globale Seniorer har mange arbejdsgrupper og aktiviteter. Der har ind imellem været problemer 

med at få løst de mange praktiske opgaver bl.a. opgaven som ”tovholder”. Det har medført, at det 

ofte er bestyrelsesmedlemmer, der også er blevet tovholdere. Vi må se, hvordan opgaverne i de 

enkelte grupper kan blive bredt ud så flere medlemmer kan påtage sig praktiske og koordinerende 

opgaver i de enkelte grupper. For at styrke koordineringen på tværs af grupperne og holde 

hinanden bredt informeret om de enkelte gruppers arbejde, har bestyrelsen til hensigt et par 

gange om året at organisere møder med alle tovholderne og aktive arbejdsgruppemedlemmer. 

I vores forening skulle det gerne være sådan, at de enkelte grupper i så vidt omfang som muligt 

skal være selvkørende. 

Med sine 8 arbejdsgrupper har Globale Seniorer vist sig at have god drivkraft, blot fattes nogle 

flere konduktører på togene. 

 

http://www.gglobaleseniorer.com/

