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GLOBALE
SENIORER
Referat af 6. generalforsamling i Globale Seniorer 15. marts 2018
Tid og Sted:
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 10-13 i Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 K.
Deltagere:
Der var i alt 53 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden deltog fire
gæster som repræsentanter for hhv. Danske Seniorer, Den danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder, Globalt Fokus og Seniorer uden Grænser, afdeling Østdanmark.
Se bilagte deltagerliste.
Eksternt oplæg
Inden afholdelsen af den formelle del af dagsorden var Peter Christensen, sekretariatsleder i Globalt
Fokus, inviteret til at give et gæsteoplæg med titlen ”Hvordan får den lille civilsamfundsorganisation
(CSO) relevans og indflydelse”.
Referat af Peter Christensens oplæg og den efterfølgende debat er vedlagt.
1. Velkomst ved formanden Per Bo
Per Bo ønskede alle velkommen, specielt gæsterne, og takkede Globalt Fokus for lån af lokalerne.
2. Valg af dirigent
Bjørn Christensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation.
3. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
Nina Ellinger og Viggo Brun blev valgt som referenter.
4. Beretning
Formanden Per Bo startede med at omtale TV serien Liberty og den diskussion om dansk
ulandsbistand i 1970-80erne den havde medført. Han var selv optaget af Afrika og syntes det var
godt at man tog op diskussionen om Afrika igen. Han henviste til Socialdemokratiets ønske om at
begrænse indvandringen fra Afrika, bl.a. ved at man fra dansk/EU side skulle starte en ny Marshall
plan for Afrika.
Formanden gik derefter over til den egentlige årsberetning for Globale Seniorer, og henviste til
Bestyrelsens skriftlig beretning og til dokumentet 2017 – året der gik, og konstaterede ved
gennemgang af forskellige punkter, at vi stort set havde levet op til de forventninger man havde
stillet sig på generalforsamling i fjor. Generalforsamlingen ønskede sidste år at blive klogere, at
handle mere udadrettet sammen, at formidle information om Verdensmålene og at samarbejde
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med andre organisationer. Generelt har GS klaret disse opgaver godt – blot ønsker vi at forbedre
indsatsen på punktet om at handle mere udadrettet sammen. Dette var baggrunden for valget af
Generalforsamlingens temadiskussion med Peter Christiansen.
Globale Seniorer har arrangeret rigtig mange aktiviteter i det år der er gået. Udfordring er at det
hele baserer sig på egen indsats – specielt fra tovholderne for grupperne. Dog får vi god støtte fra
FIC med adgang til lokaler og lidt sekretariatsstøtte.
Til slut takket formanden alle medlemmerne for deres store aktivitet. Han oplyste at Ellen Farr ikke
ønskede at genopstille til bestyrelsen, og takkede hende for hendes indsats, og overrakte to flasker
vin. Han oplyste også at Irene Odgaard stopper i bestyrelsen af familiemæssige grunde, men at
Irene fortsat vil deltage i forberedelse af møder om Europa. Til slut takkede han alle medlemmerne
af bestyrelsen for deres indsats.
Kommentarer til beretningen:
Bjørn Førde mente at fremstillingen om Afrika og dansk indsats i Afrika i medierne var præget af
historieløshed. GS har fordelen af erfaringer, hukommelse og viden om historien. Han påpegede at
alle har retten til at tvivle og retten til at tage fejl. Desuden påpegede han at ikke alt kan måles og at
vi har brug for at fortælle og høre den store historie. Relationer mellem mennesker er enormt
vigtigt. Han undrede sig over hvordan man kan genoprette en fornuftig diskussion om Afrika
Niels Johan: så også gerne at det blev skabt en ny fortælling som sætter problemerne i en
sammenhæng, og håbede at Globale Seniorer kunne bidrage.
Toni Michelsen: Udviklingspolitiske gruppe vil tage op spørgsmålet om udviklingshjælp og
personelbistand op i sin kommende møderække.
Kim Vestergaard Davidsen: havde kun dårlige eksempler på udviklingshjælp i Afrika i 1970’erne til
1990’erne.
Pelle Jandrup fra Seniorer uden grænser: Vi har forskellige indtryk og historier om fortiden. Lad os
hellere se fremad. Historien betyder mindre og mindre. Vi skal hellere bidrage til at fortælle en
historie, en ny historie, Silkevejene.
Ellen Buch Hansen: Det er vigtigt at have hørt at solidariteten kommer nedefra. Vi skal ændre vores
historieopfattelse, der er så ekstremt etnocentrisk. Vi skal videre!
Per Bo: Afrika står mit hjerte nær. Det var godt at mit indlæg provokerede til diskussion. Men det er
vigtig vi ser fremover, ligesom Socialdemokratiets forslag om en Marshall-plan for Afrika gør det.
Afrika er et rigt kontinent med fattige mennesker. Vi skal ikke hænge os op i historien, men vi skal
lære af den.
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Beretning blev herefter godkendt
5. Årsregnskab 2017
Regnskabet og revisionserklæringen for 2017 var i forvejen offentliggjort på hjemmesiden.
Kasserer Peter Højslev Petersen præsenterede hovedtallene i overheads. 137 medlemmer i 2017.
Regnskabet blev herefter vedtaget.
6. Aktivitetsplan 2018-2019
Blev fremlagt af næstformanden Maria Justiniano, der gennemgik en oversigt over
arbejdsgrupperne.
− Globaliseringsgruppen: studerer globalisering set ud fra andre kontinenter og landes perspektiv,
bl.a. Kina/Silkevejen og Indien
− Iran og Mellemøst gruppe: vil forstå politik og religion i regionen samt inddrage Irans relationer
til Mellemøsten.
− Iran og Mellemøstgruppen overvejer en rejse til Kirgisistan.
− Kiberagruppen støtter et ældrecenterprojekt i Kibera, Nairobi
− Strasbourggruppe planlægger umiddelbart en studierejse til Strasbourg og Frankfurt.
− Udviklingspolitisk gruppe vil belyse og diskutere Danmarks holdninger og indsats på det
udviklingspolitiske område med en række åbne medlemsmøder.
− Verdensmålsgruppen formidler gennem fotoudstilling og foredragsrække, og vil evt. deltage i
folkemøde i 2018.
− Ældregruppen arbejdet fortsat med at forbedre rettigheder og vilkår for ældre i et internationalt
perspektiv specielt for at få vedtaget en Ældrekonvention.
− Herudover er der planlagt en række offentlige møder i samarbejde med andre organisationer.
Lars Steinov fremlagde forslag til uddannelsesrejse til Kirgisistan:
Informationsmøde vil blive afholdt den 4 april om en mulig dannelsesrejse til Kirgisistan for at
undervise unge studerende i talefærdigheder på engelsk.
Toni Michelsen fremlagde forslag til GS’ mandagsbar:
Mandagsbar bliver organiseret som rammer om medlemmernes uformelle samtale på kryds og
tværs af arbejdsgrupperne. Man kan f.eks. drøfte nye ideer og prøve at få andre medlemmer med til
at danne nye temagrupper – eller man kan lære andre medlemmer bedre at kende under hyggelige
former. Kom til den månedlige bar og meld jer gerne til bartendergruppen!
- Og i øvrigt mangler der mænd blandt GS arbejdsgruppens tovholdere!
Lars Josephsen stillede forslag om at GS skulle sælge Verdensmålsbrocher, der pt. forhandles af
UNICEF. Brocherne er udsolgt men Lene Grønfeldt tager det op i Verdensmålsgruppen.
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Ellen Farr efterlyste folk med en ny eller anderledes vinkel på verdensmålene som de kunne tænke
sig at præsentere med et foredrag. Meld jer til Ellen!
Nina Ellinger stillede forslag om at lave højskoleophold om verdensmålene hvortil GSoplægsholdere bruges. Nina og Ellen Farr vil forberede forslag om et kommende ugekursus.
7. Fastsættelse af kontingent
Peter Højslev Petersen fremlagde bestyrelsen forslag om kontingentforhøjelse fra 200 til 250 kr.
årligt og for parmedlemmer fra 300 til 400 kr. årligt.
Der blev luftet nogen betænkelighed vedr. forhøjelse. Ved afstemning ved håndsoprækning blev
forhøjelsen dog vedtaget med stort flertal.
8. Valg af bestyrelse og revisor
Formand Per Bo genopstillede. Ingen modkandidat. Per Bo genvalgt med klapsalve.
Valg til tre bestyrelsesposter. Følgende kandidater opstillede: Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen
til genvalg og Toni Solveig Michelsen til nyvalg. Alle tre blev valgt med klapsalver.
Revisor Jens Asker Hansen genopstiller og blev valgt med klapsalver
Suppleanter. Man nøjedes med at vælge to suppleanter:
Asbjørn Andersen opstiller til nyvalg som 1. suppleant og Finn Conrad genopstiller som 2. suppleant.
Begge blev valgt med klapsalver.
9. Eventuelt
Ingen kommentarer.
Steen Hildebrandt uddelte bogen: Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring. Systime,
2017.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden
Afslutning
Formanden takkede generalforsamlingen for genvalg. Takkede dirigenten og ønskede den nye
bestyrelse tillykke. Han sluttede: Tak for at I alle kom, kom godt hjem og på gensyn!
Referenter: Viggo Brun og Nina Ellinger

Dato

Generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen

