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Bilag 1, GF15 

 

Referat af Globalt Fokus Generalforsamling 2014 

Onsdag d. 22. oktober 2014, kl. 14-17 i Salen, Rysensteensgade 3, København V.  
 
Tilstede: Se liste nederst 
 
Lars Udsholt bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent 
Lehnart Falk (ADRA) blev indstillet som dirigent og enstemmigt valgt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev enstemmigt vedtaget. 
  
3. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling 
Referatet blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Koordinationsudvalgets beretning 
Lars Udsholt fremlagde Koordinationsudvalgets beretning og samlede op på de små fem 
måneder siden sammenlægningen. Det nye sammenlagte netværk har fået nyt navn – Globalt 
Fokus. Lars præsenterede desuden Koordinationsudvalget og medlemmernes tilknytning til 
de fire fora. 
 
De fire fora har hver for sig mødtes og konstitueret sig. I forhold til dette, har det vist sig 
vigtigt, at de hver kunne arbejde, på hver sin måde og ud fra hver sin logik, passende til 
arbejdsområdet og personkredsen, der tegner hvert forum. Overordnet vurderer 
Koordinationsudvalget ikke, at der er de helt store behov for at rette på det organisatoriske 
og formelle (vedtægter) setup, der blev vedtaget i maj. 
 
Lars takkede sekretariatet, der både har skulle varetage processer omkring 
sammenlægningen, praktisk opstart af ny forening og nyt sekretariat – inkl. bl.a. hjemmeside 
- og herudover de faste, løbende opgaver. 
 
Efteråret har i høj grad stået i den nye arbejdsplans tegn. Således har medlemskredsen, 
gennem blandt andet en høring og en workshop, skulle formulere og prioritere hvilke 
indsatser netværket skal samle sig om i 2015. Arbejdsplanen har skullet forholde sig til det 
budget, der skal løfte de planlagte indsatser, men i ligeså høj grad til, hvad der her udover er 
nødvendigt, for at løfte arbejdsplanen ift. medlemsengagement mv. Lars nævnte desuden, at 
man er meget velkommen til at kommentere på processen for arbejdsplanens tilblivelse, 
således at den kan tilpasses til næste år, om ønsket. 
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Ud over de mere indadvendte opgaver, har Globalt Fokus også ageret udadtil og mødtes fx 
allerede i sommer med den nye handels- og udviklingsminister. Det er vigtigt fortsat at 
presse på, for at EU-aktører forholder sig de bredere, globale dagsordener. Det er vigtigt, at 
det danske civilsamfund bliver bedre til at spille ind i den politiske debat, på brede 
dagsordener om hvad vi vil med samfundet – både lokalt, regionalt og internationalt, også i 
forhold til hvordan vi opnår dette og hvilken rolle Danmark kan spille. 
 
Endeligt lagde Lars op til en diskussion om, hvordan vi som miljø forholder os til det 
kommende Folketingsvalg, f.eks. om hvordan vi i GF kan blive enige og hvad vi kan blive 
enige om, at arbejde sammen om i forbindelse med valget. Denne debat bør tages – og gerne 
med et større fokus, end blot på hvilke rammer Finansloven giver for vores arbejde. Således 
er det vigtigt, at vi forholder os til både indholdet og organiseringen ift. dette – også selvom 
diskussionen ikke nødvendigvis ender med en bred, fælles indsats. Nogle ting bør vi dog 
kunne blive enige om, herunder hvorfor Danmark har en forpligtelse til at hjælpe, hvor vi 
kan internationalt. Vi skal i dette huske, at tale ind i en international kontekst og at forholde 
os til, at vi ikke kan stå eller agere alene. 
Lars lagde derved op til, at vi bør blive enige om en ”minimumsposition”, som vi kan stå på 
ift. forestående debatter ifm. Folketingsvalg, mv. 
 
Thomas Ravn-Pedersen (VBN) fortalte herefter om Verdens Bedste Nyheder. Kampagnen er 
igen i år nået bredere ud (ca. 25% af danskerne) og arbejder sammen med flere 
organisationer end tidligere (mere end 100 NGOer og mere end 100 virksomheder er med). 
Desuden kan man se spor i befolkningens holdning. Sofie Schousboe (CISU), Vibeke Vinther 
(MS) og Mads Klæstrup Kristensen (FKN) er valgt som repræsentanter for civilsamfundet. 
Der er stormøde/workshop d. 15. januar 2015, der skal være med til at forme årets 
kampagne. VBN bliver evalueret af COWI. Evalueringen vil være klar omkring marts 2015. 
 
Kirsten Auken (FKN) fortalte om arbejdet i Politik Forum, og om hvordan dette forum har 
konstitueret sig. Forummet har etableret en styregruppe og diskuteret forretningsorden, 
organisation og arbejdsgange, med blik for eksisterende strukturer og eksterne aktører, 
såsom 92-Gruppen. Kirsten understregede desuden, at vi har rigtig gode erfaringer fra 
arbejdet med EP-valget i 2014, og at vi bør indtænke disse. Dette gælder særligt arbejdet i 
det etablerede ungenetværk. 
 
Vibeke Vinther (MS) fortalte om arbejdet i Forum for Oplysning & Kampagne. Forummet har 
allerede arrangeret en række masterclasses, og vil herudover sætte fokus på VBN samt 
reflektere over hvordan vi kommunikerer. 
 
Nik Bredholt (DanMission) kommenterede på den store størrelse af det nye netværk, og 
bemærkede, at det var vigtigt, at have blik for dette både ift. eksterne aktører samt 
medlemmers overblik og evne til at overskue projektet. Han understregede desuden 
nødvendigheden af, at vi forholder os til Danmarks militære engagement i verden. 
 
Nils Brøgger Jakobsen (MS) bemærkede, at der er sket meget siden sammenlægningen og at 
vi nu står godt til at se fremad. Nils bemærkede desuden, at det er vigtigt at samarbejde og 
koordinere NGO-miljøets ressourcer ift. Folketingsvalget – gerne sammen med 
ungenetværket. Nils bemærkede desuden, at samarbejde omkring indsatser som den vi 
gerne vil lave i forhold til Folketingsvalget, vil kræve en større pulje af frie midler, hvilket vi 
bør tænke innovativt for at rejse disse. 
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Vagn Bertelsen (IBIS) kommenterede også på Folketingsvalget. Vigtigt at vi reagerer på 
politiske udmeldinger – både som netværk og enkeltvis. 0,7-procenten var tiltænkt 
fattigdomsbekæmpelse og denne position bør vi genbekræfte og gå tilbage til i vores 
kommunikation. Endeligt må vi gerne huske at det er bedre at give 0,8 end 0,7. 
 
Lars Udsholt rundede debatten af og bemærkede at ungenetværket selvfølgelig er meget 
relevant at arbejde sammen med. Herudover gentog han, at vi ofte er for tavse i debatten – 
både ift. Finanslov, men i lige så høj grad i forhold til indhold – også når det handler om de 
emner, der ligger uden for bistanden. Vigtigt at finde en balance mellem fælles udmeldinger 
og evnen til at reagere ”højt” og hurtigt. 
 
5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for seneste regnskabsår 
Berit Asmussen (BA) orienterede om, at de to regnskaber for 2013 er allerede godkendt, og 
udsendt som bilag til orientering. 
 
6. Orientering om regnskab for indeværende år 
I 2014 arbejdes der året ud i de to tidligere netværks administrative og finansielle setup. 
Hertil kommer et par yderligere bevillinger til EYD2015 og Beyond2015. Dette udfordrer 
sekretariatet administrativt, men fungerer. Der rapporteres løbende til 
Koordinationsudvalget. 
 
7. Orientering om optagne nye medlemmer  
Genvej Til Udvikling og Masanga indstilledes til optagelse. 
GTU præsenterede sig selv v. Julien Murhula og Lehnart Falk præsenterede kort Masanga. 
Begge blev enstemmigt optaget og, med applaus, budt velkommen af generalforsamlingen. 
 
8. Indkomne forslag: 

i. Rettelser til vedtægter 
 

I §14 blev ’oplysning’ til ’opløsning’. 
 
Kongruensfejl ift. optagelse af nye medlemmer (§3 og §4). Det blev foreslået, at tage 
en afstemning om hvilken proces, der skulle benyttes ved optagelse af nye 
medlemmer. 
Først stemtes om den proces, at KU indstiller nye medlemmer til optagelse ved GF. 
Dernæst stemtes om den proces, at KU har mandat til at optage nye medlemmer. 
Sidstnævnte blev vedtaget af generalforsamlingen. KU formulerer dette i §3 i de 
opdaterede vedtægter. 
 
Herefter blev KU’s fremlagte ændringsforslag enstemmigt vedtaget. 

 
ii. Sign-on-off procedure 

 
Kirsten Auken fremlagde og begrundede det fremlagte forslag. 
 
Elisabeth Kiørboe (WWF) spurgte ind til 1) den kritiske masse på fem organisationer, 
2) tidsrammen på tre dage samt 3) hvornår hvilke procedure bruges. 
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Vagn Berthelsen (IBIS) bemærkede at man risikerede at ”invitere” til at fokusere på 
de organisationer, der IKKE står bag et givent skriv. I stedet skal de organisationer, 
der aktivt står bag løftes frem. 
 
Jan Sjursen (Caritas) bemærkede enighed med Vagn mht. at fremstille det positivt 
hvem, der står bag. JS var desuden enig med Elisabeth at fem er for få og at man nok 
bør arbejde med en brøk i stedet. 
 
Lars Udsholt bemærkede for sig selv (ikke KU), at det er vigtigt, at netværket skal 
skulle udtale sig, men at det skal kunne gøres uden at skygge for medlemmer.  
 
Kirsten Auken bemærkede desuden nogens behov for at kunne ”gemme sig” bag 
netværket samt at mindre organisationer ikke har kapacitet til at tilslutte sig 
konkrete positioner. 
 
Det aftaltes at Koordinationsudvalget arbejder videre med formatet, og at dette 
udsendes til skriftlig godkendelse. 

 
9. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det kommende år 
Lars Udsholt præsenterede det fremlagte forslag og foreslog, at der åbnes for kommentarer, 
som KU tager til sig til endelig revidering. Dette i stedet for en linje-for-linje-tilgang til 
revidering i dette store forum. 
 
Elisabeth Kiørboe (WWF) spurgte ind til opbygningen af arbejdsplanen og særligt hvorfor 
nogle temaer knyttede an til flere overordnede fora. 
 
Vagn (IBIS) bemærkede, at det var fint at tage en overordnet diskussion om arbejdsplanen, 
og at det var vigtigt at sekretariatet og KU var opmærksomme på sammenhængen og 
koordinationen i arbejdsplanen. 
 
Erik Vithner (CISU) bemærkede at CSO Forum risikerer at glide ud af billedet i den 
nuværende arbejdsplan og refererede strukturnotatet fra sammenlægningen. Vigtigt med et 
forum, hvor beslutningstagerne mødes og tager overordnede diskussioner. Erik opfordrede 
desuden til, at informere bredt om arbejdet i GF, evt. sammen med CISU. 
 
Nils Brøgger Jakobsen (MS) bad BA forklare koordinationen med 92-Gruppen og genopfriske 
mulighederne for at søge puljemidler til initiativer som medlemmer finder sammen om. 
 
Lars Udsholt og BA svarede på indlæggene. 
 
Generalforsamlingen godkendte den forelagte arbejdsplan. 
 
10. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for det følgende år 
BA fremlagde budget for 2015.  
 
Budgettet blev godkendt uden kommentarer fra generalforsamlingen. 
 
11. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år 
Berit præsenterede indstillingen. 
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Det bemærkedes at ”mindre end” skal slettes gennem kategorierne 2 til 5. 
 
Det blev bemærket, at foreningsøkonomi (forstået som muligheden for at betale kontingent) 
ikke nødvendigvis følges med rammestørrelse. 
 
Flere tilsluttede sig denne udfordring. Det foresloges desuden at indskyde niveauer over 
kategori 5. 
 
Det blev vedtaget, at Koordinationsudvalget udarbejder nyt forslag som giver en bundlinje 
på ca. 500.000,- og som tager hensyn til det samlede bidrag fra hver organisation til de tre 
tidligere kontingentmodtagere. Desuden skal der udarbejdes retningslinjer for hvad der 
medtælles i indplaceringen i medlemskategorier. 
 
12. Valg til koordinationsudvalg 
Berit foreslog en lidt anden procedure end den fremlagte. 
 
Først afholdtes valg til forperson for CSO Forum. Lars Udsholt genopstillede til dette og blev 
valgt. 
 
Dernæst valg til forperson for Forum for Kapacitetsudvikling. Helle Schierbeck (Plan 
Danmark) opstillede in absentia. Berit oplæste Helles skriftlige opstilling. Helle blev valgt 
enstemmigt. 
 
13. Valg af en ekstern revisor, der skal være statsautoriseret 
Koordinationsudvalget indstillede at RSM plus vælges som ny ekstern revisor. 
 
Cecilie Winther (FKN) spurgte ind til hvordan RSM plus var blevet valgt. Berit og Lars 
Udsholt redegjorde for processen og valget af RSM plus. Lars lagde i øvrigt op til at GF 
løbende tester markedet for andre revisorer. 
 
RSM plus blev valgt enstemmigt. 
 
14. Eventuelt 
Jan Sjursen bemærkede at vi ikke bør omtale os selv som en branche idet vi jo er 
civilsamfundet. Applaus. 
 
 
 

Deltagerliste Globalt Fokus Generalforsamling 2014 
  

 

 
Medlemsorganisation Tilmeldte 

1 3F Dorte Jørgensen 

2 ADRA Danmark Lehnart Falk 

3 Afrika Kontakt Morten Nielsen 

4 AIDS-Fondet Laura Kirkegaard 

5 Amnesty Morten Iversen 

6 AXIS Poul Brath 

7 BØRNEfonden Ane Kolby Kristiansen 

8 Care Line Gamrath 

http://www.globaltfokus.dk/


6 af 6 

 
Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3, 3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 

 

Rasmussen 

9 Caritas Jann Sjursen 

10 CISU Erik Vithner 

    Jeef Bech 

11 Danmission Nik Bredholt 

    Christina Dahl Jensen 

12 Dansk Flygtningehjælp Rosa Bahl 

13 Dansk Folkehjælp Mads B. Jørgensen 

14 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-
U) Lars Udsholt 

15 Dansk Røde Kors Malene Pontoppidan 

16 Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Helene Horsbrugh 

17 Danske Handicaporganisationer Marianne Frederiksen 

18 FN-forbundet Torleif Jonasson 

19 Folkekirkens Nødhjælp Cecilie Winther 

  
Kirsten Auken 

20 Genvej til udvikling 
Julien Kalimira Mzee 
Murhula 

21 Ghana Venskabsgrupperne Lene Marie Andreasen 

    Pia Sonnenborg  

22 IBIS Vagn Berthelsen 

23 International Media Support Jesper Højberg 

  
Helle Wahlberg 

24 IWGIA Marianne Viben Jensen 

25 Mission Øst Vibeke Førrisdahl 

26 MS Action Aid Denmark Nils Brøgger J.  

  
Vibeke Vinther 

27 Plan Danmark Peter Tholstrup 

28 PUGAD Birgit Madsen 

29 Red Barnet Laust Leth Gregersen 

  Mikkel Balslev 

30 Red Orangutangen Marie Sigvardt 

31 Sex og Samfund Ida Klockmann 

  Tania 

32 U-landshjælp fra Folk til Folk Else Hanne Henriksen 

33 U-landssekretariatet Rina Lauritzen Trautner 

34 WWF Jacob Fjalland 

    Elisabeth Kiørboe 

  Andre organisationer   

 
FORDI Olga Ege 

  Verdens Bedste Nyheder Thomas Ravn-Pedersen 

  
Medine Duvarci 

    Sofie Rytter 
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