Bestyrelsesmøde i Monradselskabet
Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 10 i Bispegården, Nykøbing F.

Til stede
Alle bestyrelsesmedlemmer: Steen Skovsgaard, Hans Iversen, Hans Folkvardt, Nils Wilhjelm og Holger
Villadsen. Desuden: Margrethe Tøttrup (suppleant) og Nils Roland (webmaster).
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. december 2012
Referat blev godkendt.
2. Siden sidst
Steen Skovsgaard havde holdt flere foredrag om Monrad, senest et foredrag om Monrad og bøn i Lolland‐
Falsters Stiftskonvent den 1. maj. Foredraget med mange citater af Monrad findes på Monradselskabet.dk
under punktet Vidensbank.
Det aftaltes, at den planlagte folder om Monradselskabet færdiggøres af Nils Roland i samarbejde med
bispekontoret.
Næste år (2014) er 150 året for nederlaget i 1864 ved Dybbøl, og det vil bl.a. blive markeret i DR med en
stor fjernsynsserie. Der kan i den forbindelse forventes større fokus på Monrad og hans rolle som politiker.
Det giver nogle muligheder, som det er vigtigt, at Monradselskabet er opmærksom på.
3. Bog om Monrad ved Steen Skovsgaard
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med to forskellige projekter og ad to forskellige spor:
a) En mindre bog med fokus på Monrad og bøn.
b) En lidt bredere fremstilling om Monrad som præst og biskop og hans teologiske tanker.
4. Bog om Monrad ved Henrik Gade Jensen
Sognepræst Henrik Gade Jensen, der er tiltrådt som sognepræst i Gloslunde pastorat, er blevet spurgt af
Kristeligt Dagblads Forlag, om han vil skrive en bog om Monrad. Han har sagt ja til opgaven, og målet er, at
bogen skal udkomme i 2014, hvor der kan forventes en fornyet opmærksomhed på Monrad.
5. Redaktionelle retningslinjer for hjemmesiden
Det blev besluttet, at der på selskabets hjemmeside oprettes en ny sektion med »debat«. Her kan optages
relevante indlæg fra selskabets medlemmer og andre interesserede. Der tilstræbes en åben sektion, hvor
indlæggene kun står for forfatterens egen regning.
Det blev drøftet, om der er brug for en revision af hjemmesidens layout for at gøre den mere fleksibel og
nemmere at redigere.
6. Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen afholdes søndag den 24. november, som er Monrads 202 års fødselsdag.
Forud for generalforsamlingen holdes en gudstjeneste i Klosterkirken kl. 13.30.
Selve generalforsamlingen holdes kl. 15 i Klosterkirkens mødelokaler (Klosterfløjen).
Dagsorden efter vedtægterne. Som dirigent foreslås Nils Wilhjelm.
Som foredragsholder i forbindelse med generalforsamlingen spørges Rasmus Glenthøj, som er 1800‐tals‐
historiker ved Syddansk Universitet.
7. Grundlovsmøde 2013 i bispegården
Taler ved årets grundlovsmøde den 5. juni er generalkonsul i New Zealand Niels Jægersborg. Han vil tale om
Monrad på New Zealand.
8. Monradbibliotek og Monradbibliografi
I løbet af sommeren vil sekretæren forsøge at få etableret et lille Monrad‐bibliotek i bispegårdens
magasinkælder i tilknytning til stiftsbiblioteket (Bibliotheca Felteriana). Biblioteket skal indeholde bøger af

Monrad og bøger om Monrad. Desuden søges i løbet af indeværende år udarbejdet en Monrad‐bibliografi,
som kan indgå som en del af vidensbanken på selskabets hjemmeside.
9. Næste møde
Der ser ikke ud til at være behov for et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen. Hvis der kommer sager,
der kræver behandling på et bestyrelsesmøde, indkaldes til et ekstraordinært møde.
10. Eventuelt
Der sendes en ajourført medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne.
Referat ved Holger Villadsen

