
Kære EgmontX’ere !      
  
Belært af erfaringerne fra 2020 udsætter vi ikke i år generalforsamlingen, men da vi heller ikke i 
indeværende halvår vil kunne mødes på Egmont vil vi gennemføre dette års generalforsamling 
virtuelt via Google Meet. Det rent praktiske vedrørende dette kan I læse mere om nederst i denne 
mail, og skulle I være interesseret i at vide lidt om det der skete i 2020, kan vi henvise til den 
beretning der er linket til i  indkaldelsen herunder.    
 
Alle bilag kan findes på http://egmontx.dk/generalforsamling/ 
 

Indkaldelse til generalforsamling i EgmontX tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.30  
– online via Google Meet (se hvordan nederst på siden) 
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 2020 (kan læses på www.egmontx.dk) 
3. Godkendelse af regnskab for 2020 (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 (indsendes senest 16.03.2021 til egmontx@egmontx.dk) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
ad punkt 4: Det minimalistiske budget for 2021 kan ses på hjemmesiden, og hvad angår aktiviteter ligger vi 
underdrejet i hvert fald til efter sommerferien. 

 
ad punkt 6: Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges forskudt for en toårig periode, hvilket betyder at Eva 
Worm og Thorsten Hansen ikke er på valg. Else Marie Bartels, Morten Kølby og Palle Sørensen er villige til genvalg og 
Martin Bach er villig til at skifte status fra at være tilknyttet bestyrelsen til at være ordinært medlem.  
 
For at skabe fornyelse i bestyrelsen ser vi meget gerne at flere stiller op. Til en plads i bestyrelsen, som Tilknyttet 
bestyrelsen, og - eventuelt sammen med ligesindede - som medlemmer af Aktivitetsgruppen, Kommunikations-
gruppen eller Cafégruppen.  
  
ad punkt 7: Bestyrelsen indstiller Hans Peter Jensen til genvalg.  
  
ad punkt 8: Under dette punkt lægger vi op til en drøftelse af hvordan vi kommer i gang igen efter den langvarige 
coronanedlukning. Så lad os høre om jeres forventninger til EgmontX, og kom med gode ideer til hvordan 
foreningen kan udvikle sig.  

  
  

Sådan fungerer den online generalforsamling: 
Sted: Google Meet, https://meet.google.com/oic-efxk-xqd 

Klik enten på linket ovenfor eller indtast mødekoden: "oic efxk xqd" 

Log venligst på 5-10 minutter før mødestart, så vi sikrer at alle er med fra starten. 

Har du problemer med at logge på, så ring/sms evt. til Morten på 24 80 53 64. 

Deltag gerne med dit kamera tændt, så vi kan se hinanden, ligesom hvis vi var mødtes i 

Perronen som normalt. 
  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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