
Bestyrelsens beretning for EgmontX 2019  
I overensstemmelse med den i 2018 indførte ændring af §4. Bestyrelsen i vedtægterne er antallet af 
bestyrelsesmedlemmer øget fra fem til syv, og bestyrelsen har nedsat en Cafégruppe og en 
Kommunikationsgruppe som inden for givne kommisorier arbejder frit med reference til bestyrelsen. Den 
nye arbejdsform har efter en præcisering og smidiggørelse af samarbejdet med Kollegiet, herunder 
udarbejdelse af en drejebog for afviklingen af de fælles Egmont/EgmontX arrangementer i foredragsrækken 
En kollegianer vender tilbage, harmoneret fint med seks bestyrelsesmøder jævnt fordelt over året.  

Cafégruppen har gennemført en EgmontX-bar på Egmont Festivalen i august, og gruppen har afholdt 
AlumneCafé i både foråret og efteråret. I begge tilfælde i Café Irgens og med rimeligt mange gæster, men 
på grund af kollegiets Caféudvalgs prispolitik med mindre underskud til følge, på trods af opjusterede 
udsalgspriser ved AlumneCaféerne. Bestyrelsen mener ikke det vil være hensigtsmæssigt at øge vore priser 
yderligere, og Cafégruppen er blevet bemyndiget til i Caféudvalget at få forståelse for en mere lempelig 
prissætning af ydelserne til EgmontX.  

Kommunikationsgruppen har til opgave, at formidle kontakten til medlemmerne på alle platforme, at sikre 
og vedligeholde den vitale medlemsbase, og at tage hånd om foreningens hjemmeside. Med støtte fra 
Kollegiet har gruppen ansat en studentermedhjælper, hvis hovedpgave det er at sørge for at EgmontX lever 
et aktivt liv på Facebook. De øvrige opgaver har det vist sig vanskeligt at uddelegere, så de varetages af 
gruppens medlemmer.  

I mangel af en Aktivitetsgruppe har bestyrelsen selv sammen med kollegiet taget hånd om de fælles 
Egmont/EgmontX arrangementer i foredragsrækken En kollegianer vender tilbage. I foråret forestod 
Andreas Lloyd, der står bag flere borgerinitiativer og har skrevet bøger om samfundsengagement, et 
arrangement med titlen: Hvordan borgerlyst kan løse samfundstes udfordringer. Og i efteråret berettede 
Astrid Carøe, der den 5. juni som boende på Egmont blev valgt til medlem af Folketinget, hvordan livet 
formede sig for et nyvalgt folketingsmedlem. Ingen af arrangementerne var ligefrem tilløbsstykker, og 
bestyrelsen har drøftet om det generelt ringe fremmøde ved de seneste arrangementer måske kan skyldes 
at vi på det seneste har fokuseret mere på et spændende emne end på en alment kendt foredragsholder. 
Det sidste har i hvert fald tidligere i højere grad kunnet trække folk af huse.  

Sammen med Kollegiet har EgmontX indsamlet de mere end 100 donationer á hver 200 kroner som er en 
forudsætning for at Egmont Kollegiet i slutningen af 2020 kan få refunderet en del af den moms der 
indbetales i 2019. Hvad angår 2018 har Egmont fået refunderet 560.000 kroner af den betalte moms, og 
det betyder at EgmontX fra 2014 til 2019 har været med til at sikre at Egmont alt i alt har fået tilbageført 
små 6 millioner kroner. En stor tak til de EgmontX’ere som har bidraget til at dette er lykkedes.  

EgmontX primo 2020 

 

 


