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Kære medlem! 

Her følger indkaldelsen til Globale Seniorers 7. generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes: 

 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 10 – 13 

hos Ældre Sagen Snorresgade 17-19 2300 København S  

 

Bemærk at Ældre Sagen, siden vi sidst holdt Generalforsamling hos dem, er flyttet til nye lokaler 

på Islands Brygge. 

 

Eksternt oplæg i forbindelse med generalforsamlingen 

Inden den formelle del af generalforsamlingen går i gang vil der også i år være et eksternt oplæg. 

Vi er endnu ikke på plads med oplægget, men det er tanken at det eksterne oplæg, i forbindelse 

med det forestående valg til Europa-Parlamentet den 24. maj, skal lægge op til en debat om nogen 

af de centrale udfordringer Europa står med.  

 

Så snart en nærmere titel på oplægget og navnet på oplægsholderen er faldet på plads vil der blive 

orienteret på hjemmesiden og pr. mail. 

 

Generalforsamlingens dagsorden 

Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, der følger vedtægternes paragraf 7: 

 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Beretning 

5. Regnskab 

6. Handlingsplan og indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne 

9. Eventuelt 

 

Deltagelse og stemmeret 

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

stemmeret skal man have betalt kontingent for 2019 og have været medlem i mindst 3 måneder. 

Sidste frist for tilmelding er søndag den 10. marts. 
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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. 

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 2019 skal der derfor gennemføres valg: 

 til 3 bestyrelsesposter for en ny 2 års periode fra 2019 til 2021 (i dag beklædt af Maria 

Justiniano, Kaj Skov Frederiksen og Povl Anker Andersen) 

 desuden skal der vælges 3 suppleanter for en ny 1-årsperiode. Suppleantposterne er i dag 

beklædt af Asbjørn Andersen og Finn Conrad, den sidste suppleantpost er vakant. 

Opstilling af kandidater til valget finder sted på generalforsamlingen. 

 

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 2018” ved at følge stien: 

http://globaleseniorer.com/om-os/generalforsamling-2019/ 

 

Forslag til generalforsamlingen 

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

senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. senest mandag den 4. marts på mail til  

globaleseniorer@gmail.com 

Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen dvs. 

torsdag den 7. marts. 

 

Tilmelding 

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

forhåndstilmelding. Tilmeldingen bedes foretaget online på linket herunder 

Online tilmelding 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen! 

Venlig hilsen 

 

Per Bo Povl Anker Andersen 

Formand Sekretær 

http://globaleseniorer.com/om-os/generalforsamling-2019/
mailto:globaleseniorer@gmail.com
https://goo.gl/forms/ihmf5OmGOQ6TWOTC2

