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GLOBALE
SENIORER

Kære medlemmer!
Tak til alle jer der har tilmeldt jer generalforsamlingen.
Til jer, der endnu ikke har nået det, skal I vide, at I er meget velkomne. I kan tilmelde jer online på
linket herunder:
Online tilmelding
Ved den formelle indkaldelse var vi endnu ikke på plads med det eksterne oplæg. Det er vi nu, og
vi er glade for at kunne meddele at det bliver:
Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard
der med sit oplæg vil lægge op til en debat som optakt til valget til Europa-Parlamentet den 26.
maj i år. Bestyrelsen har stillet Martin Lidegaard spørgsmålene:
Hvad skal Europa spille ind med i forhold til verdensordenen i dag og i morgen,
og hvad er vores og Europas bidrag til at sikre en global, bæredygtig udvikling?
Bilag til generalforsamlingen
Jeg sender også vedhæftet bilag til punkterne 4 og 5 på generalforsamlingens dagsorden. Både de
vedhæftede bilag og de, der kommer til senere vil blive lagt på hjemmesiden så I her kan finde alt
generalforsamlingsmateriale samlet. Bilag til punkterne 6 og 7 på dagsordenen vil blive lagt på
senest torsdag den 7. marts.
Se opslaget på hjemmesiden:
Generalforsamling 2019
Valg på generalforsamlingen
På generalforsamlingen er der som punkt 8 valg til bestyrelsen og revisor.
Opstilling af kandidater sker på mødet og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til på forhånd at
overveje om I har lyst til og mulighed for at lave en indsats i Globale Seniorers bestyrelse.
Bestyrelsens opgaver er at støtte de aktiviteter som udvikles i de arbejdsgrupperne, at lave fælles
aktiviteter som tovholdermøder og generalforsamling, at udvikle samarbejde med andre relevante
organisationer og varetage økonomien. Endelig er bestyrelsen ansvarlig for GS’ hjemmeside.
I kan også overveje at gå ind i en eller flere arbejdsgrupper. Det er medlemmerne, der giver liv til
aktiviteterne i grupperne og bidrager til udviklingen af gruppernes aktiviteter og de praktiske
opgaver ifm. aktiviteterne.
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Praktisk om generalforsamlingen
Som tidligere meddelt er generalforsamlingen indkaldt til torsdag den 14. marts kl. 10 – 13.
Men kom i god tid, der åbent for registrering fra kl. 9.30.
Generalforsamlingen afholdes i Ældre Sagens nye domicil, Snorresgade 17-19, 2300 København S.
Mødelokalet er på 1. sal, hvor også receptionen ligger. Der er adgang fra indgangen via trappe
eller elevator til 1. salen.
Medlemmer der er med offentlig transport kan tage Metro M1 til Islands Brygge, hvorfra der er
omkring 800 meter til adressen. Vil I gerne tættere på, kan I tage bus nr. 250S til stoppestedet
Kigkurren (Sturlasgade), hvorfra der kun er ca. 100 meter at gå.
Oversigt vedhæftede bilag
Bilag til punkt 4: Bestyrelsens skriftlig beretning
Bilag til punkt 5: Årsregnskab 2018 Driftsregnskab
Årsregnskab 2018 Status
Revisionserklæring regnskab 2018

Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer på generalforsamlingen!
Med venlig hilsen
Povl Anker Andersen

