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Bestyrelsens beretning for EgmontX 2021

Ved indgangen til 2021 stod det klart at vi ikke skulle regne med at genoptage noget der bare

lignede normale aktiviteter før tidligst efter sommerferien, og vi skar derfor igennem og besluttede

at gennemføre årets generalforsamling på mødeplatformen Google Meet. Og efter at vi havde øvet

os med et virtuelt bestyrelsesmøde gik vi den 23. marts kl. 19.30 i luften med en virtuel

generalforsamling, som man kan læse et referat fra på vores nu opdaterede hjemmeside.

For kort at opsummere var Eva Worm og Thorsten Hansen ikke på valg, og til de resterende fem

bestyrelsesposter blev valgt Morten Kølby, Else Marie Bartels, Martin Bach, Karsten Høgh Jensen

og Palle Sørensen, og Hans Peter Jensen blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen har konstitueret sig

med Palle Sørensen som formand, Thorsten Hansen som næstformand, Martin Bach som sekretær

og Morten Kølby som kasserer og webmaster. Og bestyrelsen har optaget Martin Hamann som

tilknyttet medlem.

Og ikke nok med det. På den virtuelle generalforsamling ytrede Amalie Mylenberg Skovengaard,

Julie Søholm, Mads Andersen og Simon Stålhandske ønske om at deltage aktivt i arbejdet for

EgmontX. En passende erstatning for Lene Bidstrup, som efter lang og tro tjeneste som

bestyrelsens stabile og nøgterne element har ønsket at hellige sig opdragelsen af sin søn til ad åre

at kunne blive medlem af bestyrelsen for EgmontX.

Tilførslen af nye aktive har betydet at vi for første gang har kunnet bemande såvel Cafégruppen og

Kommunikationsgruppen som Aktivitetsgruppen, og for at optimere arbejdet har vi besluttet at

invitere dem fra arbejdsgrupperne der ikke allerede er medlemmer af bestyrelsen med til

bestyrelsesmøderne med status som tilknyttede medlemmer. Og opmuntret af et hyggeligt og

opbyggeligt live møde på Egmont i slutningen af august, i det vi nu kalder ”aktive-kredsen”, gik

grupperne i gang med arbejdet.

Cafégruppen bestående af Eva, Julie, Mads, Karsten og Martin Bach lagde ud med en velbesøgt og

hyggelig AlumneCafé i Cafe Irgens fredag den 29. oktober. Med rundvisning ved eforen i de

nyindrettede PhD lejligheder på Niende, og med så meget styr på tingene at caféen for første gang

i flere år endte op med et lille overskud.

Aktivitetsgruppen bestående af Else Marie, Simon, Amalie og Palle fulgte op med et arrangement i

Salen tirsdag den 16. november i Egmont/EgmontX foredragsrækken ”En kollegianer vender

tilbage”. Foredragsholderen, Poul Skytte Christoffersen, forhenværende kabinetssekretær og

EU-ambassadør gav os et unikt indblik i, hvad der er sket i det danske EU-maskinrum siden vi i 1973

indtrådte i fællesskabet. Det elegante foredrag af en kollegianer der om nogen har været med til at

skrive EU-historie, blev overværet af rundt regnet 150 interesserede og engagerede tilhørere -

heraf cirka en trediedel EgmontX’ere. Og nej, disse kunne ikke entydigt identificeres på deres grå

hår, men EgmontX’ere er dem der kommer først og går sidst. (Nuværende beboere kan kendes på

at de i hvert fald ikke kommer før tiden.)



Kommunikationsgruppen bestående af de to EgmontX veteraner Morten Kølby og Martin Hamann

har fået opdateret hjemmesiden, og den hårdt prøvede webmaster har fået rimeligt styr på

mailfunktionen således, at det har været muligt at sende nyhedsmails ud til medlemmerne. Hvad

angår annonceringen af arrangementerne på Facebook har veteranerne fået hjælp af det absolut

yngre bestyrelsesmedlem Martin Bach. Gruppen arbejder nu på at få saneret medlemsdatabasen,

blandt andet således at det bliver muligt at tilmelde sig EgmontX via hjemmesiden.

Det lykkedes hurtigt sammen med Kollegiet at få indsamlet de 100 donationer á hver mindst 200

kroner som er nødvendige for at Egmont også for året 2021 kan få delvis momsrefusion for drift og

vedligehold. Og at det er umagen værd viser de 988.000 kroner Egmont har fået refunderet for

2020. Det betyder at EgmontX’erne siden 2014 i al beskedenhed har været med til at hjembringe

rundt regnet 7.4 millioner kroner til vort gamle kollegium. En stor tak fra EgmontX og Egmont til

dem der har bidraget!

Provenuet for momsrefusionen indgår ikke i Egmonts almindelige drift, men er øremærket til

specielle formål i bred forstand. EgmontX ser det som en tak til Egmont for husly og god

behandling.
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