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EgmontX generalforsamling 2021 

23. marts 2021  

REFERAT 

Deltagere: Palle Sørensen (formand), Else Marie Bartels (bestyrelsesmedlem), Morten Kølby (kasserer og 

webmaster), Thorsten Hansen (næstformand), Susanne Keinicke, Lene Bidstrup (bestyrelsesmedlem), 

Simon Stålhandske - plus NN?, Martin Hamann, Karsten Høgh Jensen, Eva Worm (bestyrelsesmedlem), 

Hans Peter Jensen (revisor), Martin Bach (tilknyttet bestyrelsen) .  

1. Valg af dirigent: 

Thorsten Hansen blev valgt som dirigent 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2020 (kan læses på www.egmontx.dk)  

Fra den i sagens natur korte beretning fremhævede Palle Sørensen mailgeneralforsamlingen samt 

den endnu en gang succesfulde gennemførelse af den årlige momsrefusionskampagne for Egmont 

Kollegiet. Begge dele kan man læse om på hjemmesiden.  

 

3. Godkendelse af regnskab for 2020 (kan læses på www.egmontx.dk)  

Morten Kølby fremlagde regnskabet for 2020, som blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4. Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende kalenderår (kan læses 

på www.egmontx.dk)                                                                                                                                        

Aktiviteten med Poul Skytte Christoffersen i foredragsrækken ”En kollegianer vender tilbage” 

flyttes til efteråret, hvor det forhåbentlig også bliver muligt at gennemføre en AlumneCafé.  

 

5. Behandling af indkomne forslag (indsendes senest 16.03.2021 til egmontx@egmontx.dk)  

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Thorsten Hansen og Eva Worm er ikke på valg og fortsætter, og til de øvrige fem bestyrelsesposter 

var ved fristens udløb opstillet Else Marie Bartels, Morten Kølby, Martin Bach, Karsten Høgh Jensen 

og Palle Sørensen, som alle blev valgt. Martin Hamann vil blive inddraget i bestyrelsens arbejde 

som tilknyttet medlem.  

 

7. Valg af revisor                                                     

Hans Peter Jensen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt                  

På forespørgsel fra Karsten Høgh Jensen kunne webmasteren bekræfte at der fortsat er problemer 

med hjemmesiden, Især i forhold til databasefunktionen (medlemslisten). Webmasteren kunne 

fortælle at der er planer om at skifte til en anden platform. Det blev i den forbindelse aftalt at 

bestyrelsen skal sikre at vi stadig overholder GDPR reglerne.   
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