
Generalforsamling	  2019	  for	  EgmontX	  
Afholdt	  torsdag	  den	  21.	  marts	  kl.	  20.00-‐21.00	  på	  Egmont	  Kollegiet	  i	  Perronen.	  Deltagere:	  Palle	  
Sørensen	  (formand),	  Else	  Marie	  Bartels,	  Hans	  Peter	  Jensen,	  Amalie	  Østergaard,	  Lene	  Bidstrup,	  
Dion	  Aagaard,	  Karl	  Terpager	  Andersen,	  Hans	  Egmont	  Petersen	  og	  Lea	  Darmon	  (referent).	  
Dagsorden	  jvf.	  foreningens	  vedtægter,	  se	  hjemmesiden	  www.egmontx.dk:	  
	  
1.	  	  	  Valg	  af	  dirigent	  
Dion	  Aagaard	  valgt	  med	  akklamation.	  	  
	  
2.	  	  	  Fremlæggelse	  af	  bestyrelsens	  årsberetning	  
Palle	  Sørensen	  fremlagde	  bestyrelsens	  årsberetning,	  som	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  1:	  ”Årsberetning	  
2018”.	  Beretningen	  blev	  godkendt	  enstemmigt.	  
	  
3.	  	  	  Godkendelse	  af	  sidste	  kalenderårs	  regnskab	  
I	  kassererens	  fravær	  gennemgik	  Palle	  Sørensen	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  regnskabsåret	  2018,	  
der	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  2:	  ”2018-‐regnskab	  for	  EgmontX”.	  Underskuddet	  skyldes	  en	  engangsudgift	  
til	  et	  sommerarrangement	  for	  bestyrelsen	  og	  de	  nye	  arbejdsgrupper,	  samt	  for	  små	  indtægter	  ved	  
de	  to	  afholdte	  alumnecaféer,	  hvilket	  vil	  blive	  justeret	  i	  2019.	  	  	  
Med	  disse	  bemærkninger	  blev	  regnskabet	  godkendt.	  	  
	  
4.	  	  	  Fremlæggelse	  af	  planer	  for	  fremtidigt	  arbejde	  samt	  budget	  for	  indeværende	  kalenderår	  
Der	  planlægges	  i	  2019	  afholdt	  to	  arrangementer	  i	  foredragsrækken	  ”En	  kollegianer	  vender	  
tilbage”,	  samt	  en	  alumnecafé	  i	  efterårssemesteret.	  Da	  Cafégruppen	  er	  under	  reorganisering	  har	  
bestyrelsen	  på	  sit	  møde	  umiddelbart	  forud	  for	  generalforsamlingen	  besluttet	  at	  aflyse	  forårets	  
alumnecafé,	  og	  budgettet	  i	  bilag	  2	  vil	  blive	  justeret	  i	  overensstemmelse	  hermed.	  	  
Med	  disse	  bemærkninger	  blev	  plan	  og	  budget	  godkendt.	  
	  
5.	  	  	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  	  
	  
6.	  	  	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
Lene	  Bidstrup,	  Else	  Marie	  Bartels,	  Palle	  Sørensen	  og	  Morten	  Kølby	  blev	  valgt	  for	  en	  toårig	  periode.	  
Amalie	  Østergaard,	  Sara	  Due	  Ilsøe	  og	  Thorsten	  Hansen	  fortsætter	  endnu	  et	  år.	  	  
	  
7.	  	  	  Valg	  af	  revisor	  	  
Hans	  Peter	  Jensen	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  	  
	  
8.	  	  	  Eventuelt	  	  
Intet	  under	  dette	  punkt.	  	  
	  
 


