Kære EgmontX’ere !
På grund af Coronakrisen aflyste vi den 22. marts den berammede generalforsamling og det
berammede foredrag i foredragsrækken “En kollegianer vender tilbage”. Vi havde dengang
forestillet os at begge arrangementer ville kunne gennemføres senere på året, men vi må se i
øjnene at det heller ikke i det tilstundende efterår vil være ansvarligt at afholde EgmontX
arrangementer på Egmont Kollegiet. Det betyder at vi ikke afholder hverken AlumneCafé eller
foredrag i efteråret, og at vi afvikler generalforsamlingen via email.
Vi spoler simpelt hen tilbage til den herunder viste (lettere reviderede) indkaldelse til
Generalforsamling 2020 som vi udsendte i starten af marts, og så tager vi det derfra. Forstået på
den måde, at vi tager udgangspunkt i det der forelå den 22. marts, og indtil den 1. oktober 2020 vil
vi være åbne over for spørgsmål og kommentarer.
Efter den 1. oktober vil vi konkludere på dagsordenspunkterne ud fra jeres tilbagemeldinger.
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Dagsorden jvf. foreningens vedtægter, som gemmer sig under fanebladet "Om EgmontX" på
hjemmesiden www.egmontx.dk:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2019 (kan læses på www.egmontx.dk)
3. Godkendelse af regnskab for 2019 (kan læses på www.egmontx.dk)
4. Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende
kalenderår (kan læses på www.egmontx.dk)
5. Behandling af indkomne forslag (skal være indsendt senest 01.10.2020)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
ad punkt 4: Det minimalistiske budget for 2020 kan ses på hjemmesiden, og hvad angår aktiviteter ligger vi
underdrejet resten af året.
ad punkt 6:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges forskudt for en toårig periode, hvilket betyder at Lene Bidstrup,
Morten Kølby, Else Marie Bartels og Palle Sørensen ikke er på valg i år (2020)
Ved fristens udløb en uge før den berammede generalforsamling var Eva Worm som den eneste bragt i forslag
som nyt bestyrelsesmedlem og Thorsten Hansen accepterede genvalg. Efterfølgende har Sara Ildsøe og Amalie
Østergaard meddelt at de ønsker at udtræde af bestyrelsen, og Eva Worm indtræder derfor i bestyrelsen.
Bestyrelsen har således kandidater til to ud af de tre pladser og det vil ikke være et problem, hvis vi må klare os
med en enkelt tom plads frem til næste generalforsamling, som forhåbentlig kan blive en traditionel
generalforsamling, hvor vi kan mødes på Egmont. Vi hører dog meget gerne fra medlemmer og grupper af
medlemmer som kunne have lyst til at deltage i arbejdet i Aktivitetsgruppen, Kommunikationsgruppen eller
Cafégruppen.

ad punkt 7:
Bestyrelsen indstiller Hans Peter Jensen til genvalg.

Pas godt på jer selv og hinanden!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

