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Referat af 7. generalforsamling i Globale Seniorer 14. marts 2019 

Tid og Sted: 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 10-13 

i Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København N 

 

Deltagere: 

Der var i alt 64 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden deltog fire 

gæster som repræsentanter for hhv. Danske Seniorer, Den danske Helsinki-Komité for 

Menneskerettigheder og Ældre Sagen. 

Se bilagte deltagerliste. 

 

Eksternt oplæg 

Inden afholdelsen af den formelle del af dagsorden var fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF 

for det Radikale Venstre inviteret til at give et gæsteoplæg ud fra spørgsmålene ”Hvilken rolle skal 

Europa spille i en ny verdensorden?” og ”Hvordan skal Europa bidrage til en global, bæredygtig 

udvikling?” 

Referat af Martin Lidegaards oplæg og den efterfølgende debat er vedlagt. 

 

1. Velkomst ved formanden Per Bo 

Per Bo bød velkommen til alle, men specielt til gæster, og særlig til Ældre Sagen for igen i 2019 at 

lægge lokaler til Globale Seniorers generalforsamling. 

 

2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bjørn Christensen som dirigent og Bjørn blev valg. 

Bestyrelsen forslog Viggo Brun til referent og Viggo blev valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen var ordentlig indkaldt, og således lovlig. Dagsorden 

var også udformet i overensstemmelse med GS’ vedtægter. Der var ingen kommentarer til 

dagsorden fra salen og forslaget blev vedtaget. 

 

4. Beretning 

Formanden Per Bo reflekterede først over opstarten til 1. Verdenskrig og hvor vigtigt det er at 

forsvare internationale organisationer, aftaler og konventioner, bl.a. den Europæiske 

menneskerettighedskonvention, med hovedpunkterne: Respektere menneskerettighederne, ret til 

livet, forbud mod tortur, og ret til retfærdig rettergang. Vores generation ved hvad internationalt 

arbejde og organisationer betyder, sagde Per. 
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Herefter gennemgik Per som bagtæppe en række af de hovedbudskaber, der kom fra 

generalforsamlingen i 2018, og konstaterede at de var afspejlet i det meget store aktivitetsniveau, 

som 2018 havde budt på: 8 arbejdsgrupper, 23 medlemsmøder, foredragsrække om 

verdensmålene, 3 konferencer, 1 studierejse mm. 

 

Om lokalesituationen berettede Per at forholdene var afklaret i og med FIC havde fået nye lokaler i 

Valby, der så rigtig gode ud. 

 

Den voldsomme aktivitet i GS, hvilket er en enorm succes, medfører også udfordringer, sagde Per 

videre: Organisatorisk arbejde falder på for få hænder og vi må fordele arbejdet bedre. 

Tak for medlemmernes engagement og tak til bestyrelsen.  

 

Kommentarer og debat om beretningen: 

Ebbe Johansen fra Ældre Sagen fik herefter ordet til en hilsen til generalforsamlingen og sagde: 

Vi deltager sammen i en Open-ended Working Group on Aging i FN. Sidste år blev Globale Seniorer 

akkrediteret til gruppen. Faktum er at for mange er menneskerettighederne udenfor rækkevidde – 

såsom børn og kvinder – derfor er der lavet specielle konventioner for dem, og nu også for 

handicappede, eller mere korrekt: Disabled.  

Er det behov for et løft for de ældre og sikre deres rettigheder? EU har hidtil ment at der ikke er 

behov for en konvention for ældre. Men ældre er en stadig stigende del af befolkningen, så der er 

et stigende behov for en konvention som sikrer dem. EU erkender i dag behovet for menneskers 

velfærd og sociale rettigheder, og har valgt at fokusere på diskriminering og neglect. Vi har sammen 

kontaktet Sundheds- og ældreministeriet, som nu er begyndt at agerer mere positivt på den 

internationale scene. Ældre Sagen er meget glade for samarbejdet med Globale Seniorer og Danske 

Seniorer. Ebbe Johansen fik klapsalver fra forsamlingen på sit indlæg. 

 

Claus Larsen-Jensen, FIC gav ros for GS’ aktivitetsniveau. Han mente det er en nødvendig aktivitet, 

at vi også kikker ud over vores grænser. 

Vi har fælles lokaler, fortsatte Claus, og får nu bedre og større lokaler i Serviceforbundets bygning i 

Valby, udenfor parkeringszonen, og rimelig tæt på offentlig transport. Vi glæder os til at fortsætte 

samarbejdet fra den nye bygning. 

 

Peter Lyngse sagde tak til bestyrelsen og alle som står bag den enorme aktivitet. 

 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

 

5. Årsregnskab 2017 

Kasserer Peter Højslev Petersen fremlagde regnskabet  for 2018. 148 medlemmer har i 2018 

indbetalt kontingent til Globale Seniorer. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt af forsamlingen. 
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6. Aktivitetsplan 2018-2019 og indkomne forslag 

Aktivitetsplan 2019-2020 

Povl Anker præsenterede forslaget til aktivitetsplan 2019-2020. 

Reelt, sagde Povl Anker, er det de enkelte arbejdsgruppers aktivitetsprogram som samlet udgør 

Globale Seniorers handlingsplan. Aktivitetsplanen er et arbejdsdokument som løbende opdateres, 

så følg med på hjemmesiden når de nævnte aktiviteter konkretiseres med dato, sted etc. 

 

Europagruppen er, med sin folkelige fokusering, en ny spændende aktivitet. Gruppen havde netop 

afsluttet en tur til Manchester og der er planlagt en tur til Polen i maj, og til Ungarn i oktober. 

Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå begrebet globalisering både fra en teoretisk, 

økonomisk synsvinkel og ud fra hvordan den manifesterer sig og påvirker samfundene konkret. 

Især vil gruppen se på globaliseringen fra en ikke-vestligt synsvinkel. 

Gruppen global ældrepolitik arbejder fortsat for at støtte vedtagelsen af en ældrekonvention i FN-

regi. Arbejdet udføres i et godt samarbejde med Danske Seniorer og Ældre Sagen. Sideløbende 

arbejder gruppen for en tydeligere international stemme i ældrepolitikken i Danmark. 

Mellemøstgruppen har aktiviteter om Iran, den arabisk verden og islam. Brede og aktuelle emner. 

Den gruppe som arbejder med Tyrkiet og Syrien overvejer om man ikke kan udføre aktiviteterne  

sammen i Mellemøstgruppen. 

Povl Anker henviste til beskrivelsen i aktivitetsplanen, og understregede at der ikke var baggrund for 

at fremhæve nogen aktiviteter frem for andre. Styrken i Globale Seniorer er netop ønsket om at 

forstå og vurdere de internationale relationer i sammenhæng. Han nævnte derfor også kort fra de 

øvrige aktiviteter. Kirgisistangruppen der forbereder, rejse, og samtale med unge på 

universiteterne. Udviklingspolitisk gruppe, som har en bred erfaringsbase i GS at trække på skal 

genopstartes. Verdensmålsgruppens aktiviteter er fortsat særligt prioriteret og dækker en bred 

palette af konkrete indsatsområder: Foredrag, oplysning, fotoudstilling, interessepåvirkning og 

meget andet. 

 

Povl Anker understregede til sidst, de indledende bemærkninger til aktivitetsplanen om den særlige 

position GS har, uafhængige af partipolitik uafhængige af enkeltsager og uafhængige af økonomisk 

støtte fra det offentlige. En meget troværdig position, som vi bør udnytte, sluttede han. 

 

Kommentarer: 

Steffen Gøth supplerede fremlæggelsen af aktivitetsplanen ved at informere om at GS deltager i en 

kampagne om skattely, og har arrangeret et møde med kandidater til valget til EU-Parlamentet om 

dette emne. 

Ellen Farr (tovholder for formidlingsgruppen) refererede til GS’ fotoudstillingen om verdensmålene 

som hun ønsker kommer så bredt ud som muligt. Ellen ville også gerne have flere globale seniorer 

med på at holde down-to-earth-oplæg om verdensmålene for voksne og børn. 

 

Der var ingen yderligere kommentarer og dirigenten konstaterede at aktivitetsplanen var vedtaget 

med de faldne bemærkninger. 
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Forslag til indmeldelse i EURAG 

Forslaget til indmeldelse i EURAG, European Federation of Older Persons, blev præsenteret af Maria 

Justiniano. Forslaget blev godkendt. 

 

Peter Rudolf Hansen, som er repræsentant i EURAC for Danske Seniorer, holdt en hilsningstale hvor 

han udtrykte tilfredshed med det gode samarbejde om det internationale, som har udviklet sig 

mellem Danske Seniorer og Globale Seniorer, i en tid hvor det internationale engagement er trængt. 

Særligt ønskede han Globale Seniorer tillykke med beslutningen om at søge optagelse i EURAG, og 

han glædede sig til samarbejdet i den sammenhæng.  

Peter høstede klapsalver for sit indlæg. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Kasserer Peter Højslev Pedersen præsenterede bestyrelsens forslag om afskaffelse af 

parmedlemskab, og i fastholde kontingentet på kr. 250 nu gældende for alle medlemmer. Der var 

ingen kommentarer fra forsamlingen og forslaget blev vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelse og revisor 

Generalforsamlingen skal i ulige år vælge i alt 3 bestyrelsesmedlemmer for de følgende 2 år. 

På valg var Maria Justiniano, Kaj Skov Frederiksen og Povl Anker Andersen. 

Maria ønskede ikke at genopstille. Kaj, Povl Anker samt Asbjørn Andersen stillede herefter op til 

valg til de tre bestyrelsesposter.  

De opstillede blev valgt. 

 

Generalforsamlingen vælger årligt 3 suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefalede Jette Stensen til valg til suppleant, og Ellen Farr foreslog valg af Nina 

Wernberg. Begge blev valgt. 

 

9. Eventuelt 

Efter valghandlingen takkede Per Bo de to afgående fra bestyrelsen, der har været med siden 

Globale Seniorers start. Han takkede Maria for hendes indsats ved som ”udenrigsminister” for 

Globale Seniorer at holde kontakt til internationale ældreorganisationer og han udtrykte glæde 

over, at Maria ville fortsætte sit arbejde i arbejdsgruppen Global ældrepolitik. 

Finn fik en stor tak for hans arbejde både på de indre linjer og især for hans meget engagerede 

anbefaling af Globale Seniorer i mange sammenhænge, ikke mindst ift. det oplysningsarbejde, som  

Finn også har brændt for. 

 

Efter takken til Maria og Finn kvitterede forsamlingen med klapsalver. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god ro og orden.  

 

Afslutning 

Formanden takkede dirigenten og alle fremmødte og sluttede kl. 13.08 med at ønske god hjemtur 

og et snarligt gensyn i aktiviteterne i Globale Seniorer.  
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Referenter: Viggo Brun 

 

 

 

 

 

Dato Generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen  


