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Asger Haakon Pedersen (01.02.1945 - 16.3.2019) er afgået ved døden

Østersø NGO Netværk, Danmark, har med dybeste sorg modtaget besked om, at vores
regnskabsfører siden 2009, Asger Haakon Pedersen, den 16. marts 2019 er afgået ved døden.

Det skete mindre end en uge efter at Asger havde været dirigent ved Østersø NGO Netværkets
årsmøde, og blev genvalgt til koordinationsgruppen.

Med Asgers bortgang tager vi afsked med en af ”the founding fathers”. I forbindelse med et
jubilæum i Dansk-Russisk forening var han en af de få personer, der fik ideen til at arrangere
det
første Østersø NGO møde i 2001 i København. Asger bevarede gennem årene en stor
interesse for
samarbejdet med de folkelige organisationer i Østersøregionen.

Hvis der var behov for hjælp, kunne man altid stole på Asger. Da vi i 2009 arrangerede NGO
Forum i Helsingør, tilbragte Asger en hel dag i Kastrup Lufthavn for at give vores gæster en god
modtagelse. Asger var også altid den, der var ansvarlig for de praktiske opgaver som
deltagerregistrering, rejsetilrettelæggelse, betalingsoverførsler, bestilling af fortæring til
årsmøde og
meget mere.

Asger havde også store diplomatiske evner. Ved NGO Forum i Finland 2016 lykkedes det ham
at få
russerne til at acceptere, at der blev indsat bemærkning om rettigheder til seksuelle minoriteter i
sluterklæringen.

Asger stod altid ved vor side, hjalp os med mange problemer.

Når alt dette er sagt, er det ikke mindst mennesket Asger, som vi kommer til at savne. Han var
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en
stor personlighed, utrolig intelligent og en varm og rar person. Han var et menneske med et
åbent
hjerte og en god sjæl.

Han vil blive savnet. Et kæmpetab for Østersøsamarbejde. Må han hvile i fred.

Æret være hans minde.

Koordinationsgruppen
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