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Referat af 

 

Globalt Fokus ekstraordinær generalforsamling, 26. januar 2016 
 
Til stede: Se deltagerliste bagerst (40 stemmeberettigede). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling – bilag 1 

5. Orientering om regnskab for 2015 

6. Orientering om optagne nye medlemmer – bilag 2 

7. Forslag som ligger til grund for denne ekstraordinære generalforsamling: 

a. Forslag til ny struktur, bilag 3 

b. Forslag til vedtægtsændringer jf. forslag til ny struktur, bilag 4 og 4.1 (inkl. trackchanges i 

nuværende vedtægter) 

c. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for 2016 – bilag 5  

d. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2016 – bilag 6 

e. Forslag til Globalt Fokus’ fremtidige engagement i Verdens Bedste Nyheder – bilag 7 

8. Valg af styregruppe (eller til Koordinationsudvalget, såfremt forslag til struktur og 

vedtægtsændringer falder) 

9. Eventuelt 

Valg af dirigent 

Lars Udsholt, forperson for Globalt Fokus, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog 

Torleif J (FN-Forbundet) som dirigent. TJ blev valgt og konstaterede, at den ekstraordinære 

generalforsamling var rettidigt indkaldt. Han gennemgik desuden reglerne for afstemning ifm. 

vedtægtsændringer. 

Godkendelse af dagsorden 

Torleif gennemgik dagsordenen, som blev godkendt. 
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Valg af stemmeudvalg 

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Gulli Jakobsen, Chris Lykkegaard, Silas Mørch 

Pedersen, Cecilie Gregersen Nielsen, Maria Grabowski, Pia Sonnenborg og Ane Smith Petersen. 

 

Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling 

Referatet af den ordinære generalforsamling i oktober 2015 blev godkendt. Det blev samtidig 

noteret, at beslutningen fra den ordinære generalforsamling ang. generalforsamlingsreferater skulle 

afspejles i vedtægtsændringer. 

 

Orientering om regnskab for 2015 

Berit Asmussen gennemgik det foreløbige regnskab for 2015 og konkluderede, at Danida-

bevillingen udviser et underforbrug mens og foreningens egne midler udviser et overskud. Der vil 

således blive overført midler til anvendelse inden for Danida-bevillingens rammer i 2016, ligesom 

foreningens egenkapital ville blive øget, som følge af det positive regnskabsresultat. 

 

Orientering om optagne nye medlemmer 

LU orienterede om optagelsen af to nye medlemsorganisationer - Spor Media og Mejerifolk uden 

grænser. 

 

Forslag som ligger til grund for denne ekstraordinære generalforsamling: 

Torleif indledte punktet med en forventning om at kunne afslutte underpunkterne løbende ét for ét. 

 

Forslag til ny struktur 

Lars Udsholt præsenterede Koordinationsudvalgets forslag til ny struktur, samt baggrunden herfor. 

Oprindeligt var det planen at se på struktur- og vedtægtsændringer ifm. ordinær generalforsamling 

efteråret 2016. I lyset af dels erfaringer fra arbejdet som sådan, dels store omverdensændringer og 

dels 35% nedskæring i Globalt Fokus’ Finanslovsbevilling for 2016 besluttede KU at fremrykke 

disse overvejelser og beslutninger. Det skriftlige oplæg har været i høring blandt medlemmer før 

den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Frans Mikael, MS: udtrykte tilfredshed med KUs arbejde og anførte, at det var et godt dokument, 

samt at MS bakker op. Baggrund: 92-gruppen kunne komme med ind – det gjorde de ikke, hvilket 

fordrer ændringer i eksisterende. Vigtigt at få ledelserne ind strategisk, og ift. de politiske linjer. Det 

er ikke MS’ oplevelse, at CSO-Forum har fungeret, så GF har manglet politisk ledelse, fordi KU 

ikke har fået mandatet. Godt med politisk ledelse i nyt forslag til struktur og vigtigt, at der fortsat er 

faglige arbejdsgrupper. I forhold til sammensætningen af styregruppen, anførte FMJ at det var 

vigtigt med en fungerende og slagkraftig ledelse med kompetence og myndighed, der tager fælles 

ansvar og har mandat til at træffe beslutninger på foreningens vegne. 
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Jann Sjursen: Caritas stillede forslag ift. strukturændringer ved den ordinære generalforsamling. 

God proces fra KU derefter, med et godt strukturoplæg. Forslaget tegner en klar ledelse og fortsat 

styrke i de faglige arbejdsgrupper.  

 

Birgitte Q: Det har været en fin proces. Jeg har været næstformand i CSO Forum, og kan berette om 

uhomogen deltagelse i dette forum. Den gamle struktur har været medvirkende til mangel på 

ansvarstagen. Medarbejdere melder sig glade for arbejdet i arbejdsgrupperne. Vigtigt at 

styregruppen har mandat til ledelse og ansvar. 

 

Elizabeth, WWF: Det er vigtigt at der er mangfoldighed og bred repræsentation i styregruppen. 

 

Gunvor, DUF: Det er vigtigt at have blik for, hvor vi kan gøre en forskel sammen – og på hvad det 

er, der samler os. 

 

Jakob Harboe, Røde Kors: Vi er bekymrede for udsigten til en politisk ledet organisation. Som det 

er beskrevet nu, er styregruppens mandat meget uklart. Det er min oplevelse, at arbejdet i 

arbejdsgrupperne fungerer godt. Derfor problem at politiske valg fra styregruppen, i den foreslåede 

struktur, måske kan forrykke indflydelsen fra fagligt til overordnet niveau.  

 

Mads, Ulandsekretariatet: Spurgte også ind til ’suverænitetsafgivelsen’ og efterspurgte et klarere 

mandat for den politiske ledelse. 

 

Bjarne, 3F: Enig i bekymring omkring politisk ledelse. Det er vigtigt at identificere, hvor vi er enige 

og kan arbejde sammen. Som det er nu, skal medlemmer forholde sig til for mange dagsordener. Vi 

ser et behov for fokusering, for at det i højere grad er principielle synspunkter som er i fokus, frem 

for detaljer. 

 

Lars Udsholt, DMRU: Orienterede kort om at han havde rakt ud til 92-gruppen med ønske om et 

styrket samarbejde, f.eks. i forhold til praktisk samarbejde vedr. lokalefællesskab mv., noget 92-

gruppen dog ikke aktuelt fandt mulighed for at indgå i. Det er ikke hensigten eller forventningen at 

de foreslåede ændringer vil betyde medlemsfrafald eller stor brug af associeret medlemskab. Det er 

klart intensionen, at det stærke faglige samarbejde består. Det er vigtigt at fastholde en bred 

medlemssammensætning, men nødvendigt at fokusere hovedparten af det arbejde, der laves i 

netværket. Udtrykte villighed til at diskutere beslutningsstruktur, mhp også at engagere store 

medlemmer i et attraktivt samarbejde.  

 

Gunvor, DUF: Understregede vigtigheden af at fokusere arbejdet med at sikre stærkere 

gennemslagskraft. Det har været en god proces, der har forbedret oplægget: Det er godt, at 

strukturen er enklere, men som det beskrives nu er suverænitetsafgivelsen for stor. 

 

Erik, CISU: Pointerede, at det er vigtigt, at blive enige om at prøve at få det til at fungere.  Godt ift. 

mangfoldighed, faglighed og repræsentativitet, at vi kan nedsætte taskforces om aktuelle 

problemstillinger. Foreslog at vi beskriver kompetencer og mandater præcist. 

 

Marianne, DH: Genkender de udfordringer som 3F og Ulandsekretariatet peger på. Det er 

nødvendigt, at strukturen bliver klarer – og at arbejdsplanen bliver mere præcis. Det er vigtigt, at 

styregruppen har et klart mandat fra medlemmerne. 
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Frans Mikael, MS: Det er naturligvis fint med regler, men det er også vigtigt, at have blik for 

forvaltningen og for foreningens kultur. Der skal være åbenhed omkring styregruppens arbejde, der 

også skal give mulighed for andre medlemmers involvering. Vi skal arbejde sammen, også på tværs 

af egne organisationer, om vigtige dagsordener. 

 

Jørgen, FN-forbundet: Behov for gennemsigtighed. Udfordring at få alle til at ”passe under 

paraplyen”. Arbejdet i arbejdsgrupperne er godt og bør tilgodeses, arbejdsplan bør være centralt 

styrende.  

 

Laust, Red Barnet: Understregede at langt de fleste udtalelser m.v. til sign-off hidtil har været 

formuleret i arbejdsgrupper - og at der har været ganske få eksempler på sager, som ikke alle kunne 

tilslutte sig (sign-on). Der er ikke mindre transparens i den foreslåede nye struktur. Det er vigtigt, at 

vi udviser tillid til hinanden – det er ikke det samme som at afgive suverænitet.  

 

Elizabeth, WWF: Sekretariatet er meget vigtigt for arbejdet. Efterlyste klarere sprog om 

sekretariatets rolle i ny struktur. 
 

Herefter justeredes sprog om associerede medlemmer i dokumentet. 

 

Jakob H, Røde Kors: Efterspurgte klarhed om politisk mandat og ressourcefordeling – også ift. 

sekretariatets tid. Paraply skal også kunne betjene medlemmer på andet end meningsarbejde. 

 

 

Med en enkelt justering i afsnittet om associerede medlemmer, sendtes forslaget til afstemning. 

Overvældende flertal, 1 imod, to undlader. 

 

 

Forslag til vedtægtsændringer jf. forslag til ny struktur, bilag 4 og 4.1  

Lars Udsholt pointerede, at de fremsatte ændringsforslag til vedtægterne følger ånden og bogstavet i 

strukturændringerne – og derfor primært er konsekvensændringer. Torleif gennemgik herefter 

ændringsforslagene til vedtægterne. 

 

Det afklaredes, at beslutningskompetencen omkring medlemskab ligger i styregruppen. Eventuelt 

skifte mellem de to kategorier skal derfor gå herigennem.  

 

Det pointeredes at forpersonen ikke længere vælges direkte af generalforsamlingen. 

 

Den nye styregruppe pålagdes at udarbejde dokument med klarere mandat-, beslutnings- og 

ledelsesstruktur. 

 

Overordnede ændringer: 

a. Styregruppe erstatter koordinationsudvalg, samt konsekvensændringer. 

 

b. Fora nedlægges 
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c. Associeret medlemskab oprettes som mulighed, med mindre ændringer i sproget herom ift. 

fremsatte forslag. 

 

d. Ændring i proces for referater (dagsorden for generalforsamlinger).  

Forretningsordenen for generalforsamling skal fremover fastlægge den procedure at 

formand og dirigent godkender referat, hvorefter det udsendes til medlemmer. 

 

e. Ændring i procedure ang. valgperiode. 

 

f. Ændring i sprog om styregruppemedlemmer rolle og mandat ’hjemmefra’ (mandatet til at 

træffe beslutning indskærpes). 

 

g. Vedtægtsændringerne blev gennemgået og vedtaget enkeltvis. 

 

 

De samlede vedtægtsændringer blev vedtaget. (0 imod, 2 undlod at stemme) 

 

 

Vedr. deltagelse i styregruppens møder og sammensætning afklaredes det (ved afstemning) at 

procedure omkring forfald (sygdom, rejser, mv) ved enkelte møder bør afklares i styregruppens 

forretningsorden og at permanent udtræden af styregruppen erstattes af en suppleant valgt af 

generalforsamlingen. 

 

Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for 2016 – bilag 5  

LU foreslog behandlingen udsat og at styregruppen pålægges at indkalde medlemmer til en særlig 

behandling, da tidsplanen for mødet var skredet og ikke tillod substansbehandling. 

Dette blev vedtaget. 

 

Forelæggelse og godkendelse af budget for 2016 – bilag 6 

Berit præsenterede budgettet, og pointerede at man planlægger at genbesøge dette medio-2016, med 

blik for evt. fortsat mindre finanslovsbevilling. Herefter åbnedes for spørgsmål og kommentarer. 

 

Det pointeredes at kontingenterne pga. finanslov 2016 udgjorde en større del af medlemmernes 

økonomi fremover med spørgsmål til, om dette er hensigtsmæssigt. Desuden blev der stillet 

spørgsmål til, om det var budgetteret, at nogle medlemmerne ville falde til billigere 

medlemskategori. LU svarede at KU havde drøftet forventningerne til indtægten fra 

medlemskontingenter i 2016. Det var KUs indstilling at fastholde kontingentindtægterne uændret i 

2016 sammenholdt med 2015. 

 

Der efterspurgtes klarere angivelser af budgetdispositioner fremover og blev fremført, at det ville 

have været hensigtsmæssigt med en større detaljering ift. hvordan man vil effektuere de store 

besparelser på Globalt Fokus finanslovsbevilling. Berit forklarede, at der var sket store 

nedskæringer på sekretariatets lønbudget, inkl. afskedigelser, samt at der derudover var opnået store 
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administrative besparelser i løbet af 2015, særligt pga. en meget fordelagtig aftale med FDF 

omkring lokaler til sekretariat der bl.a. gør mødeaktiviteter gratis at gennemføre.  

 

Lars Udsholt pointerede, at det var KU’s politiske ambition ikke at bruge af egenkapitalen ved et 

underskud på driftsbudgettet. Omvendt signalerede det foreløbige regnskabsresultat en 

konsolidering af foreningen, og dette kunne efter styregruppens beslutning omsættes til målrettede 

nye fælles initiativer. 

 

 

Budgettet brev vedtaget (1 undlod at stemme). 

 

 

Forslag til Globalt Fokus’ fremtidige engagement i Verdens Bedste Nyheder 

Lars Udsholt redegjorde for baggrunden for det fremlagte forslag (se bilag samt diskussioner i CSO 

forum). Der åbnedes for spørgsmål til det fremsendte bilag. 

 

Flere medlemmer ytrede ærgrelse over at ”slippe” VBN og pointerede risikoen for at miste det 

brede NGO-egagement. 

 

Mads K, SOS Børnebyerne (forperson for VBN) svarede, at der er et bredt ønske om at skabe større 

klarhed, at Globalt Fokus fremover skal have en rolle i VBN’s styregruppe og at der også vil blive 

større mulighed for at engagere andre aktører. 

 

Laust, Red Barnet: Pointerede som KU-medlem, at det var vigtigt at overgå til et bredere 

samarbejde både omkring fremtidig finansiering og ansvar, samt at dette skifte har været diskuret 

flittigt over længere tid. 

 

 

Forslaget om Globalt Fokus’ fremtidige engagement i Verdens Bedste Nyheder blev vedtaget. 

 

 

Valg af styregruppe 

Der var ved punktets start 19 opstillede kandidater. 

 

Lars Udsholt og Berit Asmussen orienterede om, at de otte med flest stemmer vælges for to år og de 

syv med færre vælges for ét år. Færrest stemmer bliver suppleanter. 

 

De opstillede præsenterede sig mundtligt i supplement til de fremsendte skriftlige opstillinger. 

 

Valghandlingen blev foretaget – og stemmerne talt op af sekretariatet og stemmeudvalget. 

Resultatet blev som følger (antal stemmer forrest): 

 

 

Valgt for 2 år: 
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33 Laust Leth Gregersen, Red Barnet 

32 Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp 

32 Tania Dethlefsen, Sex og Samfund 

30 Kirsten Auken, Danmission 

29 Gunvor Bjerglund Thomsen, DUF 

29 Erik Vithner, CISU 

27 Jann Sjursen, Caritas 

27 Alexander Ege, CARE 
 

Valgt for 1 år – frem til ordinær generalforsamling i 4. kvartal 2016: 

27 Vagn Berthelsen, IBIS (valgte selv at trække sig til ét års gruppen) 

25 Laura Kirkegaard, AIDS-Fondet 

25 Jørgen Estrup, FN-Forbundet 

23 Lars Udsholt, DMRU 

22 Jacob Fjalland, WWF 

20 Lehnart Falk, ADRA 

19 Kristian Høyen, DH 
 

1. suppleant: 

19 Said Hussein, Somali Diaspora (valgte selv at trække sig til 1. suppleant) 
 

2. suppleant: 

17 Jan Ole Haagensen, Verdens Skove 
 

Ikke valgt:  

15 Nina Riiser, Aktion Børnehjælp 

9 Kim Hartzner, Mission Øst 
 

Eventuelt 

Intet. 
 

Deltagerliste 

 

Alexander Ege CARE Danmark 

Anne Smith Petersen Børnefonden 

Astrid Coyne-Jensen Dansk Folkehjælp 

Birgit Madsen PUGAD 

Bjarne Harder Larsen 3F Fagligt Fælles Forbund 

Camilla Torp Olsen SOS Børnebyerne 

Casper Sortberg Jensen Mission Øst 

Cecilie Gregersen Nielsen Amnesty International 

Chris Lykkegaard AIDS-Fondet 
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Elisabeth Kiørboe WWF Verdensnaturfonden 

Else Hanne Henriksen UFF-Humana 

Erik Vithner CISU - Civilsamfund i Udvikling 

Frans Mikael Jansen Mellemfolkeligt Samvirke 

Gulli Jakobsen Association for World Education 

Gunvor Bjerglund Thomsen DUF 

Jacob Fjalland WWF 

Jakob Harbo Røde Kors 

Jan Ole Haagensen Verdens Skove 

Jann Sjursen Caritas Danmark 

Jeef Bech CISU 

Jørgen Estrup FN-forbundet 

Kirsten Auken Danmission 

Klaus Legau AIDS Fondet 

Klaus Nørlem, Generalsekretær Dansk Folkehjælp 

Lars Udsholt Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 

Laust Leth Gregersen Red Barnet 

Lehnart Falk ADRA Danmark 

Lehnart Falk ADRA Danmark 

Louise Ravn Christiansen Masanga DK 

Mads Bugge Madsen Ulandssekretariatet 

Mads Klæstrup Kristensen SOS Børnebyerne 

Maria Grabowski Verdens Bedste Nyheder 

Marianne Frederiksen Danske Handicaporganisationer 

Morten Nielsen  Afrika Kontakt 

Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp 

Per Bo Globale Seniorer 

Pia Sonnenborg Ghana Venskabsgrupperne 

Poul Brath AXIS 

Povl Anker Andersen Globale Seniorer 

Rosa Bahl Danish Refugee Council  

Rosa Bahl DRC 

Silas Mørch Pedersen MUNDU 

Tania Dethlefsen Sex & Samfund 

Thomas Ravn-Pedersen Verdens Bedste Nyheder 

Torben Vosbein Spor Media 

Tore Asmussen Danmarks Lærerforening 

Torleif Jonasson FN-forbundet 

Vagn Berthelsen IBIS 

Vibeke Førrisdahl Mission Øst 
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