Bestyrelsens beretning for EgmontX 2020
2020 tegnede til at blive endnu et EgmontX år i en efterhånden lang række. På et bestyrelsesmøde
den 28. januar meddelte Cafégruppen at den ville holde Bankocafé i Hallen på Egmont lørdag den
8. februar som en event til Kollegiets Maratoncafé. Bestyrelsen besluttede at kontakte
forhenværende EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen med henblik på at afholde et
arrangement med ham i foredragsrækken En kollegianer vender tilbage i løbet af foråret. Og
bestyrelsen berammede årets generalforsamling til afholdelse den 24. marts.
Bankocaféen blev afholdt som planlagt. Der blev truffet aftale med Poul Skytte Christoffersen om
et arrangement i Salen på Egmont onsdag den 15. april, og arrangementet blev
forhåndsannonceret på Kollegiet og i EgmontX. Og der blev udsendt indkaldelse til
generalforsamlingen.
Men så oprandt den 11. marts hvor alt blev lukket ned.
Vi aflyste straks generalforsamlingen og arrangementet i Salen, og bestyrelsen aftalte at fortsætte
arbejdet ved hjælp af mails, indtil vi forhåbentlig kunne afholde en forskudt generalforsamling i
løbet af sommeren. Det blev dog hurtigt klart at dette var urealistisk, og vi skar derfor igennem og
besluttede at generalforsamlingen skulle afholdes via mailen i løbet af oktober måned.
Udsættelsen gav to af bestyrelsens medlemmer, Amalie Østergaard og Sara Ilsøe, anledning til at
bede om at måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af deres arbejde. Bestyrelsen imødekom
selvfølgelig deres ønske, omend med beklagelse, idet vi var klar over at vi ville komme til at savne
deres bidrag til bestyrelsesarbejdet, herunder ikke mindst Amalies ildhu og iderigdom i forbindelse
med afholdelsen af de halvårlige AlumneCaféer og lignende arrangementer.
Efter sommerferien bevægede vi os så ind i uopdyrket territorium ved at indkalde til
generalforsamling via mail til alle medlemmer, og vi benyttede lejligheden til også at igangsætte
den årlige kampagne for delvis momsrefusion til Egmont for udgifter til drift og vedligehold.
For at tage det sidste først lykkedes det hurtigt sammen med Kollegiet at få indsamlet de
nødvendige 100 donationer á hver mindst 200 kroner. Vi kender først resultatet af vore
anstrengelser i slutningen af næste år, men vi ved at Egmont har fået tilbageført 587.000 kroner af
den i 2019 indbetalte moms. Hvilket sagt i al beskedenhed betyder at EgmontX siden 2014 har
været med til at hjembringe rundt regnet 6.4 millioner til kollegiet. En stor tak fra både EgmontX
og Egmont til dem der har bidraget!
Mailgeneralforsamlingen som sådan forløb planmæssigt, og for at gøre en lang historie kort
resulterede den i, at Eva Worm blev nyvalgt for en toårig periode, og at bestyrelsen optog Martin
Bach som tilknyttet medlem. Ud over de to nævnte består bestyrelsen derfor af Lene Bidstrup,
Morten Kølby, Else Marie Bartels og Palle Sørensen. Bestyrelsen har efterfølgende pragmatisk
genkonstitueret sig med Palle Sørensen som formand, Thorsten Hansen som næstformand og
Morten kølby som webmaster og kasserer. Ligesom Hans Peter Jensen har accepteret genvalg som
revisor.

Ikke mindst i disse coronatider var det uheldigt at det gamle problem med udsendelse af de
mange mails til medlemmerne dukkede op med forøget styrke. Processen lykkedes dog endnu en
gang, takket være webmasterens tålmodighed og snilde, men mailfunktionen med samt
medlemsdatabasen er helt klart noget vi i samarbejde med Egmont skal have styr på i det
kommende år. Ligesom vi skal have udmøntet vore erfaringer fra et år, hvor vi i alt væsenligt har
været henvist til at samarbejde via nettet, i en slags manual for hensigtsmæssig mailadfærd.
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