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GF23 – Indkaldelse til generalforsamling 
 
Tirsdag den 26. april 2023 kl. 10:30-12:30 hos FN-Byen, Marmorvej 51 
 
Kære medlemmer og bestyrelse  
Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Verdens Bedste Nyheder. 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne 
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Formandens beretning om Verdens Bedste Nyheders virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget for det indeværende finansår til orientering.  
5. Forelæggelse af Verdens Bedste Nyheders aktivitetsplan for det kommende år til 

orientering.  
6. Orientering om optagne nye medlemmer.  
7. Valg til bestyrelsen af de af de stiftende medlemmers fem (5) bestyrelsesmedlemmer, der 

er på valg (jf. §12, stk. 4) er det i 2023: 
I. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Erhverv (for to år) 

Stine Pilegaard Jespersen er på valg 
II. Et bestyrelsesmedlem og en observatør med taleret, men ingen stemmeret, 

udpeget af Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer (for et år). CISU og 
92-gruppen skiftes til at udpege et bestyrelsesmedlem hvert år, hvor det 
netværk som ikke er medlem af bestyrelsen udpeger et medlem som 
observatør. 
Kim Jensen og Julie Rosenkilde er på valg 

8. Indkomne forslag. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker forslag behandlet 
på generalforsamlingen, skal indsende dem til Verdens Bedste Nyheders sekretariat 
senest 14 dage før generalforsamlingen.  

9. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab for 
det kommende regnskabsår 

Der vil blive serveret en let frokost efter Generalforsamlingen. 

Venlig hilsen 
Thomas Ravn-Pedersen 
Direktør 
 

Bestyrelsen april 2023 
 
VBN’s stiftende medlemmers bestyrelsesmedlemmer: 
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp, valgt 2022-2024 

Thomas Bustrup, direktør, Dansk Industri, valgt 2022-2024 

Henrik Fredborg Larsen, direktør, UNDP’s nordiske kontor, valgt 2022-2024 

Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør, Dansk Erhverv, valgt 2021-2023 

Kim Jensen, kommunikationskonsulent, CISU, observatør med taleret, valgt 2022-2023 

Julie Rosenkilde, sekretariatsleder Nyt Europa og formand for 92-gruppen, valgt 2022-2023 

(Observatør med taleret) 

 
Særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer: 
Claus Stig Pedersen, direktør for bæredygtighed, Novozymes, valgt 2021-2023 

Flemming Johannesen, kommunikationschef, FN Byen, valgt 2022-2024 

Ulrik Haagerup, direktør og stifter, Constructive Institute, valgt 2022 - 2024  
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