Dansk Ægyptologisk Selskab

Til medlemmerne af Dansk Ægyptologisk Selskab

Den 21. december 2018

Der indkaldes herved til Selskabets årlige generalforsamling, som vil finde sted
torsdag d. 24. januar 2018 kl. 18.00 på KUA1, Njalsgade 120, Kbh. S, lokale 23.0.49
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning for 2018 til orientering.
Det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
Forslag til budget for 2019 til godkendelse.
Valg til bestyrelsen (valgperioden udløber i januar 2019 for Tine Bagh, Merete Allen Jensen, Ole
Herslund, Lise Manniche).
Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor John Ambech træder tilbage, suppleant Bodil Mortensen
stiller op til valg).
Planer for DÆS’ virke i 2019.
Elins statistik og Lises billedshow: Året der gik 2018.
Eventuelt.

Foredrag efter generalforsamlingen, ca. kl.19
Lokale:
KUA1 23.0.49

Amenhotep IV’s (Akhenaten)
tempel i Sesebi, Nordsudan

Akhenaten i Nubien, v. mag.art., PhD Lise Manniche
De fleste forbinder nok Akhenaten med hans perfekt planlagte by ”Solens
Horisont”, det nuværende Amarna. Men i de første omkring 6 af hans 17
regeringsår var hans hovedkvarter i enten Memfis eller Theben. Trods det at
hans efterfølgere gjorde deres bedste for at skjule dem, markerer hans
omfattende byggerier i Karnak hans tilstedeværelse. Gennem indflydelse fra
faderen, Amenhotep III, i hans tidlige leveår, rakte hans interesser dog langt
videre. Det manifesterer sig dels i hans diplomatiske korrespondance med
fyrsterne i det østlige Middelhav, dels i hans mindre kendte militære fremstød
i både nord og syd og ikke mindst i hans byggeprojekter i Nubien. Lise, der to
gange har haft medlemmer af DÆS med på rejse i Nordsudan, forsøger i
foredraget at samle trådene omkring hans aktiviteter i området.

________________________________________________________________________________________

Kontingent for 2019 - betales senest 1. februar 2019
•
•
•
•
•
•

Enkeltperson 350 kr.
Husstand 450 kr.
Pensionist 250 kr.
Pensionist-husstand 340 kr.
Studerende 200 kr.
Biblioteker 210 kr.

Kontingentet betales bedst over netbank, men det kan også ordnes i banken.
Betal til DÆS reg.nr. 1551 kontonr. 7347383, vælg beløb og husk at skrive navn på betalingen.

