Udkast til referat af Globalt Fokus Generalforsamling 2015
Torsdag d. 22. oktober 2015, kl. 13-16 i Salen, Rysensteensgade 3, København V.
Til stede: Se liste nederst.
Forperson for Globalt Fokus (GF), Lars Udsholt (LU) bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Vagn Berthelsen (IBIS) (VB) blev indstillet som dirigent og enstemmigt valgt.
VB konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt ift. de vedtægtsbestemte tidsfrister.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling
Referatet blev enstemmigt vedtaget. VB foreslog, at generalforsamlingen frem over får
forelagt et referat for den seneste generalforsamling, der senest en måned efter
pågældende generalforsamling er godkendt af KU og dirigent. Der var tilslutning hertil fra
forsamlingen, og bestyrelsen vil fremlægge forslag til ændring af §4 i vedtægterne ved
næste generalforsamling.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2014
Sekretariatsleder Berit Asmussen (BA) fremlagde revideret regnskab for 2014. Hovedtal:
Overskud på foreningens midler på ca. 129.000; egenkapitalen er vokset til 722.500 og der
overføres kr. 544.000 vedr. UM bevillingen fra 2014 til 2015.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
5. Orientering om regnskab for indeværende år
BA orienterede mundtligt om regnskab for indeværende år.
1. Foreningsregnskabet: Der er et underforbrug på politisk arbejde i Danmark, da de
midler, som blev afsat til kampagne i 2014 ikke blev brugt – fordi
medlemsorganisationerne trak mere end forventet. Der er til gengæld et lille
overforbrug på generelle driftsudgifter, der primært skyldes flytning af kontor.
Sidstnævnte kommer til at passe, hensættelser fra 2014 inkluderes.
2. Puljebevillingsregnskabet (midler fra UM): Der har været et mindre overforbrug
for løndrevne aktiviteter og underforbrug på aktiviteter, der skyldes, at medlemmer
i højere grad har efterspurgt sekretariatsbistand end aktivitetsmidler. Det forventes,
at vi kan overføre midler fra 2015 til 2016.
Der er stadig uforbrugte midler på puljen, der p.t. afventer bevilling af initiativer (er
midt i årets sidste ansøgningsrunde). Eventuel rest overføres til 2016.

3. Mindre bevillinger: De mindre bevillinger lukkes i balance: Beyond 2015 (bevilling
netop gået igennem), European Year of Development samt Verdens Bedste Nyheder.
Generalforsamlingen tog den fremlagte orientering til efterretning.
6. Orientering om optagne nye medlemmer
Koordinationsudvalget skal, Jf. §3 i vedtægterne, orientere om, at KU, på vegne af
foreningen, siden sidste generalforsamling har optaget følgende medlemmer:
 Danske Studerendes Fællesråd: dsfnet.dk
 Project FIQ Romania: fiq-child-aid.org
 Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark: dalit.dk
 Aktion Børnehjælp: aktionb.dk
 Globale Seniorer: globaleseniorer.com
 AWE-Danmark – Association for World Education: world-education.dk
 Foreningen RETRO: foreningen-retro.dk
De nye medlemmer blev budt velkommen af generalforsamlingen. Følgende
organisationer præsenterede sig selv:
1. Aktion Børnehjælp v. Andreas Aae: – organisationen udspringer af Abbe Pierres
klunsere og Moder Theresas arbejde – arbejder udelukkende i Indien.
2. Globale Seniorer v. Per Bo, formand: – en af de yngste organisationer i GF.
Arbejder med europæiske og internationale anliggender inklusive
udviklingsspørgsmål.
3. AWE-Danmark v. Lis Hemmingsen: – organisationen arbejder hovedsageligt
med uddannelse finansieret primært af fonde. Har sit udspring fra Rosendahl
verdensuniversitet.
7. Kort præsentation af arbejdet 2015.
De forskellige fora blev præsenteret af den respektive forperson.
a. Forum for Kapacitetsudvikling v. Helle Schierbeck, Plan Danmark
Siden opstart af GF for et år siden er det utroligt, hvor meget der er startet op fra
bunden og nu er velfungerende. Dette inklusiv opstart af ny pulje med fungerende
bevillings-udvalg (2,5 mio/år); med 7 bevilgede initiativer (+ 3 under behandling) med
deltagelse af 40 unikke organisationer ud af GF’s medlemsbase på 80 organisationer.
Halvdelen af GF’s medlemmer drager således allerede gavn af
kapacitetsudviklingsforummet.
Forummet har arbejdet med tre spor for kapacitetsudvikling: 1) GF’s pulje (initiativer),
2) kapacitetsudviklingsindsatser og 3) tværgående i arbejdsgrupper. Pt. to
kapacitetsudviklingsindsatser: Organisatorisk læring og forandringskapacitet + danske
organisationers rolle som civilsamfundsaktører – partnerskaber, innovation, rolle i
nord; et forummøde med 70 deltagere, hvor 45 organisationer var repræsenteret.
Sekretariatet blev fremhævet for sit gode arbejde og sin formåen til at arbejde med det
værdiskabende for medlemsorganisationerne.

b. Politikforum v. Laust Leth Gregersen, Red Barnet
Politikforum startede ikke, som Forum for Kapacitetsudvikling, fra bunden, men
byggede i høj grad videre på arbejdet i grupper fra Concord, NGO FORUM og
fortsættelse af samarbejdet med 92-gruppen.
Der er 6 arbejdsgrupper med i alt 178 involverede medlemmer, der er afholdt 28
møder og indgivet 50 høringssvar. Af det alsidige politiske arbejde, blev 3 eksempler
fremhævet – med fremhævelse af de kapacitetsudviklende elementer af arbejdet: 1)
Privatsektorarbejdsgruppen (sammen med 92-gruppen) om hvilken rolle den private
sektor skal spille i dansk udviklingspolitik, 2) SDG/post-2015 arbejdsgruppen
(sammen med 92-gruppen) samt 3) HRBA-arbejdsgruppen, der vil være relevant ift. ny
udviklingspolitisk strategi. Arbejdet har skabt respekt blandt politikere og hos UM.
Igen rettedes en særlig ros til sekretariatet for dets arbejde.
c. CSO Forum v. Lars Udsholt, DMRU
Civilsamfundsorganisationernes forum har haft mange sager om civilsamfundets
rammevilkår. Der er to arbejdsgrupper: Humanitære indsatser og Civilsamfundets
Vilkår og Råderum.
Meget er dækket ind senere i KU’s beretning (punkt 8). Her blev arbejdet med
Civilsamfundspolitikken og UM’s implementering af denne fremhævet – herunder
evalueringen, hvor der netop nu afprøves et nyt fænomen: ”fase-II evaluering” (tidl.
”real-time evaluering”). Her er det dog kritisabelt, at UM kun vil se på støtten gennem
de danske NGOer – og ikke den brede civilsamfundsstøtte, der er idéen med
Civilsamfundspolitikken (dvs. inklusive gennem sektorprogrammer, ambassader etc.).
GF har varetaget arbejde omkring UM’s ressourceallokeringsmodel (RAM) – opsamling
og erfaringsudveksling efter første RAM-vurdering samt arbejder frem imod en varslet
revision af RAM.
GF har repræsentation i Udviklingspolitisk råd (UPR) og har udpeget 6 forslag til
medlemmer, hvor UM vælger 3 her i efteråret, idet mandatet for det nuværende UPR
udløber ved årsskiftet. Det danske civilsamfund er her repræsenteret i bred forstand.
LU pointerede, at det er et vigtigt forum at være en del af.
GF arbejder desuden med Women Deliver-konferencen i 2016, primært gennem
Verdens Bedste Nyheder (VBN).
d. Forum for Oplysning og Kampagne v. Vibeke Vinther, Mellemfolkeligt
Samvirke
Arbejdsgruppen om den globale dimension i uddannelse har været meget aktiv.
Derudover har forummet givet plads til en ny måde at arbejde sammen på. En række
workshops er blevet afholdt om kommunikationsteknisk, transformativ
kommunikation - inklusiv post-2015 dagsordenen.
Dette forum har dannet baggrund for to fælles kampagner siden sidste
generalforsamling: Forud for finanslov 2015 og forud for Folketingsvalget 2015. Dette i
tæt koordination med CSO-Forum. Medlemsorganisationer to lead og løftede sammen
med det ny-sammenlagte sekretariat hurtigt og effektivt en fælles dagsorden, der

gjorde en forskel. Erfaringerne fra kampagnerne er guld værd, og det lykkedes, takket
være medlemsbidrag, at køre dem ret omkostningsfrit set forhold til GFs budgetter.
Der er en stående diskussion om, hvordan forskellige budskaber går op i en højere
enhed. Der vil fremover være fokus på at skabe sammenhæng mellem politiske- og
fundraising budskaber.
e. Verdens Bedste Nyheder v. Thomas Ravn Pedersen
VBN har eksisteret i fem år og blev evalueret i år. Evalueringen viste, at få midler har
etableret en kampagne med stor gennemslagskraft, som mange danskere kender til. En
ny undersøgelse viser desuden, at der er kommet større opbakning til
udviklingsarbejdet i den danske befolkning.
UM’s oplysningsudvalg har dog ikke mandat til at blive ved med at finansiere
kampagnen, så finansiering derfra forventes at ophøre ved årets udgang. Der har været
diskussion om andre finansieringskilder. VBN skal således afsluttes i nuværende form,
og at økonomi vedr. sekretariatets drift, ansættelser mv. skal gøres op og afsluttes
inden udgangen af 2015. Der er planer om, at en ny platform vil fokusere på
verdensmålene. VBN håber på brobygningsmidler fra UM idet sekretariatet finder det
vigtigt, at momentum i arbejdet fastholdes. Der vil være en workshop den 17.
december i Eigtveds Pakhus med fokus på at skabe en sådan platform (det nye VBN).
Nævnte aktiviteter i årets løb: Folkemødet på Bornholm med ungdomsparti-debat med
DUF om, hvad FN’s verdensmål betyder for Danmark; Roskilde Festival og Ung i
Verden (ungdomsorganisationer); Little Big Things og arbejdet med, hvordan
verdensmålene kan blive vigtige for enkeltpersoner og foreninger. Ifm. verdensmålene
hejste Kronprinsesse Mary ligestillingsflaget for hele verden. VBN’s årlige morgenevent i september havde det største antal politikere, 22 stk, i år. Det blev afholdt 140
steder inkl. morgenfest på Rådhuspladsen. Johanne Schmidt-Nielsen og Kristian Jensen
deltog sammen i morgenevent for femte år i træk. Dét i sig selv er en succes – på tværs
af politiske skel er der en forståelse for, at udviklingsbistanden skal prioriteres højt og
gør en forskel.
Der er Women Deliver-konference til maj 2016 med fælles events med Kongehuset.
8. Koordinationsudvalgets beretning v. LU
Hovedtræk: Det er vigtigt at se tilbage på, hvad vi har opnået. For et år siden mødte
miljøet et forslag til et besparelseskrav på 2,5 mia. fra SR-regeringen. Et fire måneder
gammelt GF skulle finde sammen omkring et svært udgangspunkt. Ikke desto mindre
lykkedes det at begrænse besparelserne. Der er også grund til at være tilfredse med, at
mere end halvdelen af GF’s medlemsorganisationer – både store og små – deltog i fælles
kampagne og aktiviteter op til Folketingsvalget.
Kort tid efter statsministerens tale på FN’s generalforsamling i år, fremlagde mindretalsregeringen finanslovsforslag med store besparelser på udviklingsbistanden i
Finanslovsforslaget for 2016. Desuden har regeringen valgt at spare allerede i
indeværende år, omkring 2.5 mia. Dette bryder med hidtidig praksis og skete uden at
konsultere finansudvalget. Det bryder også med 30 års bred politisk aftale om, at 0,7% af
BNI skal være bundniveauet for udviklingsbistand – og ikke loftet. Dette sker samtidigt
med at kommentatorer siger, at Danmark er på vej ud af krisen – og samtidigt med, at

verdenssamfundet skriger på lederskab. Statsministeren har desuden udtalt sig
forpligtende om klimadagsordenen, hvilket på samme måde ikke er blevet indfriet.
Regering ønsker øget fokus på nærområder og Afrika, som kun er retvisende relativt set –
samt øget fokus på humanitære områder, men af en samlet set beskåret kage.
GF har kaldt på fælles indsatser. Det blev vedtaget, at det ikke var hensigtsmæssigt at
gentage sidste års massive annoncekampagne, men i stedet kontakte ordførerskaber,
partiformænd, medlemmer af folketinget m.fl. og råbe op på de sociale medier. GF løfter i
den forbindelse forskellige dagsordener:


Danmark har forpligtelser – vi skal ikke løbe fra vores forpligtelser, det vil skade
Danmarks ry, internationale indflydelse og eksisterende partnerskaber, hvis
igangværende projekter ikke følges til dørs.



Spild af penge – når der ikke bare spares massivt med moralsk og juridisk svigt,
men igangværende arbejde lukkes ned før tid, sådan at investeringer i projekter
afbrydes midtvejs dvs. uden resultater, er det spild af danske skatteyderes midler.



Vigtigheden af civilsamfund og civilsamfundsstøtte – civilsamfundet er under
pres – også herhjemme skal vi kæmpe for at bevare vores politiske spillerum, samt
at vi konstant skal gøre os relevante som politiske aktører regeringen vil spare
med.



Selvransagelse – vi skal overveje, hvordan vi kan agere anderledes. Hvilken
handlekraft kan vi mobilisere ift. vores struktur? Vi kan forbedre vores kontakter
på Christiansborg. Vi har vænnet os til, at bevillingsrammer bliver varetaget af
embedsværket, og vi har været del af den mere bureaukratiske dialog. VBN fik en
god evaluering – men som udviklingsorganisationer bliver vi nødt til at blive bedre
til at kommunikere resultater. Vi skal visualisere den folkelige opbakning og få
stærke alliancepartnere. Vi skal fortælle, at statslig finansiering ikke står alene,
men at vi med dem i ryggen kan så meget mere.

9. Hovedpunkter fra diskussionen (emne-opdelt):
a. Strategi for task forcen: Der blev bedt om en uddybning om strategi for task
forcen – herunder formål og løsningsforslag. LU fortalte, at blev taskforcen blev
nedsat på et møde i CSO Forum d. 3. juli: I taskforcen sidder repræsentanter fra MS,
FKN, IBIS, CISU og LU med støtte sekretariatet. Formålet var, på vegne af hele
miljøet, at skrive et brev til Kristian Jensen, samt at afholde møder med alle
ordførere. Taskforcen blev nedsat med et ønske om at undgå at monopolisere – og i
stedet komplementere andre organisationers henvendelser i et fortroligt rum.
Taskforcen har afholdt mindre møder, hvis fokus har været, 1) at få pågældende
ordførers vurdering af processen omkring udviklingsbistand, 2) det pågældende
partis egen position samt 3) at overlevere en GF position. På møderne var det klart,
at mange ordførere ikke sad inde med megen viden om udviklingspolitik.
b. Årsagen til de varslede besparelser: Det handler mest om en indenrigspolitisk
beslutning – danskerne i fokusgrupper er enige. Det er ikke en diskussion om
visionen om udenrigs- og udviklingspolitik, politikerne vil finde penge. Hvor er
foregangslandet blevet af? Nok har vi problemer i Danmark – men vi må tænke

langsigtet. Vi har en komparativ fordel. Globale Seniorer gav udtryk for, at mange
ældre ikke over én kam er ressourcekrævende og at det ikke må være en
diskussion om enten eller. Disse ytringer er dog svære at komme igennem med i
pressen.
c. Fremadrettet strategi:
i. Udviklingsbistanden – en folkesag: Vi skal fremadrettet, som GF, arbejde
for, at udvikling bliver en folkesag igen – og diskutere, hvordan vi kan gøre
det, f.eks. hvordan man kan pleje bagland, medlemmer etc. Derudover må vi
fokusere på en bred politisk opbakning. Vi skal huske på, at politikerne har
interesse i, at der ikke er stor folkelig opbakning, hvis man vil skære
yderligere. Vi har holdt blikket rettet mod udviklingsordførere – vi må rette
det mod den politiske ledelse samt toppen af det danske erhvervsliv – lad os
gøre brug af vores kontakter – især dem, der er indflydelsesrige på
Christiansborg.
ii. Dansk udenrigspolitik: Dansk udenrigspolitik har mistet opbakning i
befolkningen. Der er ingen visioner i Lars Løkkes nylige kronik i
JyllandsPosten. Kristian Jensen har udtalt i Børsen, at kapitalismen skal
udvikle Afrika – det kalder på civilsamfundets vinkling. Med inspiration bl.a.
fra Holland skal vi til at nytænke civilsamfundets rolle.
iii. Taksøe-Jensen rapporten: Vi må løfte blikket til 2017-18:
Finanslovsforslaget markerer, at regeringen har frigjort midler fra2017 og
frem, således at Peter Taksøe-Jensens udredning kan omsættes i
finanslovsvaluta. Fra maj 2016 – det tidspunkt, hvor embedsmænd lægger
sidste hånd på forslaget til finanslov for 2017. Én person, der har baggrund i
GF medlemskredsen/civilsamfundet, er udpeget til deltagelse i udvalget – og
Globalt Fokus skal deltage med bidrag til udredningen og debatten om
denne. Globalt Fokus har ønske om også at bidrage til udformningen af den
bredere udenrigspolitik, fremfor at fastholde et fokus på
udviklingspolitikken. Vi skal arbejde for en offentlig debat herom.
d. Afrunding af diskussionen: LU sagde tak for gode og mangeartede kommentarer
og afrundede ved at sige, at det er opløftende, at vi kan løfte blikket fra os selv og
fra udviklingspolitikken. Det er godt, at der i denne kreds er interesse i det globale
spil, men andre har overtaget denne dagsorden, mens vi har haft for travlt.
Sekretariatet foreslog, om vi skulle have en fra Holland til at fortælle om
udfordringer ift. nedskæringer, og hvordan de har grebet det an. Den 3. november
er der CSO Forum møde, som skal behandle Taksøe-kommissionen. Vi har svigtet
Christiansborg generelt – fra folkevalgte til partiapparater. De store
erhvervsorganisationer er lige så bekymrede som os for en dansk regering, der
lukker sig om sig selv. Vi kan og skal finde fælles dagsordenspunkter. Nogle af GF
briefinger om f.eks. nærområder er blevet brugt på Christiansborg.
Beretningen blev vedtaget med et stort flertal (0 stemte imod, 1 organisation undlod
at stemme).

10. Indkomne forslag
LU indledte punktet med at berette, at vi er nået langt med GF. Utroligt meget godt
arbejde bliver løftet af arbejdsgrupper og af sekretariatet. Det er vi stolte af. Vi er kommet
et godt stykke vej med det organistionspolitiske dette første år. Meget fungerer rigtig
godt. Samtidigt er det KU’s vurdering, at andet kan gøres bedre.
KU forventede at lægge op til organisatoriske forandringer til generalforsamlingen 2016,
sådan at der var et år mere til at lære af erfaringerne i GF som ny organisation. Den
politiske kontekst har imidlertid overhalet os. Pga. nedskæringerne befinder vi os i en
kontekst med færre ressourcer, som gør, at der er brug for igen at se på strukturen,
herunder om det fortsat har en merværdi med fire fora. KU foreslår en kortere proces
frem imod en ekstraordinær generalforsamling i januar 2016.
KU mener, at GF med fordel bør revidere sin struktur for at opnå bedre politisk
handlekraft. Det handler om relationen mellem KU, fora, arbejdsgrupper og sekretariat.
Dette er fint beskrevet i det udarbejdede strukturpapir, men denne nuværende struktur
er ikke tydelig og tilgængelig for alle medlemsorganisationer ift., hvem der agerer på GF’s
vegne. Det vil være en fordel at genbesøge og forenkle dette. KU foreslår samtidigt, at se
på, om KU er sat rigtigt sammen og har det rigtige mandat.
Den foreslåede proces handler om inden for de næste måneder at holde samtaler med
ledelseslag i organisationerne. Forventningen er, at vi i begyndelsen af 2016 kan
rundsende et strukturforslag, forud for en ekstraordinær generalforsamling i slutningen
af januar. Med forbehold for medlemsorganisationernes input forventes det, at de fire fora
ændres – sandsynligvis indstilles til færre. Det vil blive diskuteret, om et
koordinationsudvalg bør erstattes med en bestyrelse f.eks. med 10-15 medlemmer samt
et forretningsudvalg.
KU’s forslag:
a. Forslag fra Koordinationsudvalget (bilag 6)
De forventede nedskæringer på både medlemsorganisationernes og foreningens
bevillinger betyder, at foreningen GF skal træffe beslutninger om vores fremtidige
arbejdsområder, arbejdsform samt foreningens struktur.
KU indstillede følgende fire punkter til generalforsamlingens diskussion og vedtagelse:
1. GF indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af januar 2016,
hvor beslutninger relateret til foreningens virke og økonomi kan baseres på de nye
økonomiske rammer, finanslov 2016 vil sætte.
2. Valg til KU udsættes til denne ekstraordinære generalforsamling, og de nuværende
medlemmer af udvalget får alle deres mandat forlænget frem til denne
generalforsamling.
3. Det siddende KU får mandat til at gennemføre en strategisk proces – involverende
medlemsorganisationernes ledelser – omkring GF’s fremtidige prioriteringer, metoder
og organisering. Dette sker som forberedelse af de ovenfor nævnte oplæg vedr.
beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling, herunder arbejdets
organisering, budget for 2016 samt udarbejdelse af revideret forslag til arbejdsplan
2016.

4. KU har ligeledes ansvaret for – under hensyn til foreningens økonomi – i samarbejde
med sekretariatslederen at træffe beslutning om sekretariatets bemanding allerede
inden den ekstraordinære generalforsamling.
b. Forslag fra Caritas v. Jann Sjursen & Jesper Juel Rasmussen (JJR) (bilag 5)
Caritas’ fremlagte ændringsforslag, der handler om, at GF vil være en stærkere
organisation, hvis den er politisk ledet. Caritas mener ikke, at deres forslag er
modstridende med KU’s forslag, og Caritas støtter derfor KU’s forslag.
Dirigenten forelagde, at KU’s forslag blev forstået som det mest vidtgående, og hvis det
bliver vedtaget, bortfalder Caritas’ forslag. Vedtages KU’s forslag ikke, vil Caritas
forslag blive behandlet efterfølgende. Debatten vil omhandle begge ændringsforslag i
ét.
Caritas støttede, at generalforsamlingen tager stilling til KU’s forslag først. Dermed
bortfalder Caritas forslag formelt. Dog ønskede Caritas, at generalforsamlingen
vejledende kunne tilkendegive opbakning til retningen i Caritas’ forslag (ved en
vejledende afstemning) – at GF skal arbejde hen imod en politisk ledet organisation.
Hovedpunkter fra diskussion:
Generel opbakning til KU’s forslag.
Der blev stillet spørgsmål til rækkefølgen, særligt ift. at bede generalforsamlingen om at
give bemyndigelse til KU om at træffe valg om bemanding på sekretariat, før foreningen
ved den ekstraordinære generalforsamling i januar vedtager hvad GF skal prioritere og i
hvilken struktur.
LU pointerer, at situationen er udsædvanlig, og at de forventede store nedskæringer
fordrer, at beslutninger omkring budget for 2016, særligt med henblik på normering, ikke
udskydes til januar 2016.
Det blev af flere fremhævet, at diskussionen omkring foreningens organisatoriske
struktur ikke er ny. De primære argumenter for den nuværende struktur var, at vi ville
undgå en politisk ledet organisation, der kan blive en organisation i sig selv. Generelle
input om, at det er fint, at vi ser på strukturen igen, men klart, at spørgsmålet omkring
hvorvidt GF er/skal være en organisation med selvstændig politisk ledelse, der kan
repræsentere alle medlemmer eller et netværk stadig er uafklaret.
Ift. denne del af diskussionen, blev det fremført, at det vil være en udfordring for nogle af
medlemsorganisationerne, hvis GF blive mere politisk end det er i dag. Vi har en meget
bred medlemsskare og det blev konkret foreslået, at KU overvejer at der fremover kan
være forskellige medlemstyper.
Det blev fremført, at KU’s forslag fokuserer på to meget forskelige niveauer: På de
udfordringer omkring budget og arbejdsplan, som vi står overfor lige nu, pga de varslede
nedskæringer – og på en potentielt stor omlægning af hele organisationen. Der er ikke
sammenhæng mellem disse to niveauer.
LU samlede op: KU beholder arbejdstøjet til udgangen af januar. Medlemmerne får
hurtigst muligt konkret forslag omkring elementerne i KU’s forslag fremlagt, med

mulighed for drøftelse. Nuværende beslutningsgange er ressourcekrævende, men vi må
prioritere dette. Det er forventningen, at denne proces vil føre til forslag om
vedtægtsændringer i begrænset omfang.
KU’s forslag blev vedtaget med et stort flertal (0 stemte imod, 2 undlod at stemme). Dermed
bortfaldt Caritas forslag.
Dirigenten forestod derefter en vejledende afstemning – dvs. en indikation af tilslutningen
til linjen i Caritas forslag. Generalforsamlingen indikerede: Godt en tredjedel stemte for,
knap en tredjedel imod og godt en tredjedel undlod at stemme.
11. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for 2016
Som en konsekvens af vedtagelse af KU’s forslag under punkt 9 bortfalder dette punkt og
behandles i stedet ved GF’s ekstraordinære generalforsamling i januar 2016.
BA informerede kort om den pt. udarbejdede arbejdsplan, der blev beskrevet som et
”maksimumgrundlag”, med de på det tidspunkt forventede ressourcer – før de varslede
nedskæringer. Arbejdsplanen er lavet ud fra medlemsorganisationernes prioriteringer og
er stadig et godt grundlag for udarbejdelsen af en revideret – yderligere prioriteret arbejdsplan.
12. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2016
Som en konsekvens af vedtagelse af KU’s forslag under punkt 9 bortfalder dette punkt og
behandles i stedet ved GF’s ekstraordinære generalforsamling i januar 2016.
BA informerede om budget for 2016, der i det udsendte materialer er baseret på det, før
finanslovsforslaget - forventede UM’s puljebudget på 9 millioner. Dette udgangspunkt
forventes ændret pga. Finanslovsforslaget om nedskæringer.
13. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
VB fremlagde forslaget. Kontingenter foreslået for 2016 er de samme satser som for 2015.
Jf. et spørgsmål om kontingentsatser fra en to medlemsorganisationer, den ene netop
optaget, blev det pointeret, at sekretariatet har mandat til tage dialog med
organisationerne omkring indplacering ift. kontingent, da det er formuleret, at
kontingentsatserne er formuleret som ”i udgangspunktet”.
Kontingentsatser blev vedtaget med et stort flertal (1 organisation undlod at stemme).
14. Valg til koordinationsudvalg
Som en konsekvens af vedtagelse af KU’s forslag under punkt 9 bortfalder dette punkt.
Valg til GF’s fremtidige struktur, inklusiv fora, vil ske ved GF’s ekstraordinære
generalforsamling i januar 2016.
KU består derfor af flg. forpersoner:
 Lars Udsholt, DMR-U – forperson for CSO forum samt KU
 Helle Schierbeck, Plan Danmark – forperson for forum for kapacitetsudvikling
 Vibeke Vinther, Mellemfolkeligt Samvirke – forperson for forum for oplysning og
kampagne



Laust Leth Gregersen, Red Barnet – har overtaget forpersonsposten for
politikforum for Kirsten Auken, Folkekirkens Nødhjælp

I KU sidder desuden tre medlemsrepræsentanter, valgt på generalforsamlingen i 2014
samt en suppleant:
 Erik Vithner, CISU – generalforsamlingsvalgt
 Tania Dethlefsen, Sex og Samfund – generalforsamlingsvalgt
 Said Hussein, Somalia Diaspora Organisation – valgt suppleant – nu indtrådt.
 Janice Førde, KULU – suppleant, valgt ved generalforsamling
15. Valg af en ekstern statsautoriseret revisor
BA orienterede om, at 2014 regnskabet blev revideret opdelt i de to organisationer, hvor
ansvaret for regnskaberne for hhv. Concord Danmark og NGO FORUM lå indtil
sammenlægningen midt i 2014 (hhv. MS og IBIS).
KU indstillede til, at RSM plus genvælges som ekstern revisor. Sekretariatet melder om
godt samarbejde med RSM plus og tilbagemeldinger fra medlemsorganisationer, der har
haft RSM plus som revisor, er gode. RSM plus blev valgt som revisor ved
generalforsamlingen i 2014 – og er på nuværende tidspunkt inde over planlægningen af
regnskabsaflæggelse for 2015.
RSM plus blev valgt enstemmigt.
16. Eventuelt
BA orienterede om, at sekretariatet er ved at lave en medlemsdatabase, der skal gøre
kommunikationen i Globalt Fokus bedre. Dertil ligger der i den, ved generalforsamlingen
udleverede kuvert, en side med sekretariatets nuværende registrering af information om
den enkelte medlemsorganisations adresser, interesser, m.v. Dette bedes bekræftes
og/eller revideres – og returneret til sekretariatet. Organisationer, der ikke deltog på
generalforsamlingen kan få bilaget ved henvendelse til info@globaltfokus.dk.

Deltagerliste til Globalt Fokus’ Generalforsamling 2015
Medlemsorganisation

Tilmeldte

1
2
3
4
5
6
7

3F – Fagligt Fælles Forbund
ADRA Danmark
AIDS-Fondet
Aktion Børnehjælp
AWE
BØRNEfonden
Care

8
9
10
11

Caritas Danmark
CISU
Danmarks Lærerforening
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Dorte Jørgensen
Lehnart Falk
Laura Kirch Kirkegaard
Andreas Aae
Lis Hemmingsen
Gerhard Dall
Niels Tofte
Line Gamrath Rasmussen
Jesper Juel Rasmussen
Jeef Bech
Tore Asmussen
Lars Udsholt

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DIGNITY
Dansk Ungdoms Fællesråd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Ghana Venskabsgrupperne
Globale Seniorer
Globale Skolepartnerskaber
IBIS
Masanga Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
Mission Øst
Plan Danmark
Red Barnet
Røde Kors
Sex & Samfund
Somali Diaspora Organisation
UFF-Humana
IWGIA
Ulandssekretariatet
Ungdommens Røde Kors
Vedvarende Energi
Verdensnaturfonden – WWF

Erik Wendt
Gunvor Bjerglund Thomsen
Torleif Jonasson
Jonas Vejsager Nøddekær
Pia Sonnenborg
Per Bo
Kristine F. Tolborg
Vagn Berthelsen
Louise Ravn Christiansen
Vibeke Vinther
Vibeke Førrisdahl
Helle Schierbeck
Laust Leth Gregersen
Jakob Harbo
Tania Dethlefsen
Said Hussein
Else Hanne Henriksen
Marianne Jensen
Susan Gravgaard
Elisabeth Haun
Finn Tobiesen
Jacob Fjalland

Yderligere deltagere
34
35
36

Verdens Bedste Nyheder
Verdens Bedste Nyheder
Konsulent

Rikke Rønholt
Thomas Ravn-Pedersen
Poul Buch-Hansen

