
Bestyrelsesmøde i Monradselskabet 
Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 15 i Bispegården, Nykøbing F.  

 
Til stede 
Fire bestyrelsesmedlemmer: Steen Skovsgaard, Hans Iversen, Hans Folkvardt og Holger Villadsen.  
Desuden: Nils Roland (webmaster) og Margrethe Tøttrup (suppleant).  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 1. maj 2014 
Referatet blev godkendt. Det havde desuden været forelagt for bestyrelsen, inden det blev offentliggjort på 
hjemmesiden.  
 
3. Siden sidst ved formanden 
Sommeren 2014 har været en forholdsvis rolig periode. Der har været en del besøg i bispegården, og 
mange af de besøgende har fået udleveret Monrad-bogen. Der har været holdt Grundlovsmøde i 
bispegården med tale af biskoppen og medvirken af Monradselskabet.  
Selskabets formand har siden sidst holdt en del foredrag om Monrad.  
Det er under overvejelse at indkøbe et pænt bogskab, som kan rumme et lille Monrad-bibliotek og opstilles 
i bispegårdens stue.  
 
4. Økonomi ved kassereren 
Selskabet har på nuværende tidspunkt en kassebeholdning på 9.665 kr.  
Selskabets regnskabsår slutter 30. september, så det er formentlig også saldo på årsregnskabet. Selskabets 
medlemmer har alle betalt kontingent.  
Det aftaltes, at det reviderede årsregnskab (1. okt. 2013 - 30. sept. 2014) så vidt muligt sendes ud sammen 
med indkaldelsen til generalforsamling.  
 
5. Rapport fra sekretæren 
Det første nyhedsbrev udsendtes i maj. Det aftaltes, at det næste sendes efter generalforsamlingen.  
Der blev udleveret en liste over selskabets medlemmer. Selskabet har på nuværende tidspunkt 44 
medlemmer, og der er kommet nogle nye medlemmer i sommerens løb.  
Planen om at etablere et lille Monrad-bibliotek i bispegården er ikke blevet realiseret endnu.  
 
6. Generalforsamling 2014 
Datoen er fastsat til 22. november. Generalforsamlingen holdes i Lindeskovkirken efter følgende tidsplan: 
13.30 andagt, 14.00 kaffe, 14.30 generalforsamling, 15.00 foredrag.  
Dagsorden efter vedtægterne. Som dirigent foreslås Nils Wilhjelm.  
Der er truffet aftale med historikeren Rasmus Glenthøj om et foredrag om 1864.  
Indkaldelse til generalforsamling skal sendes senest 14 dage før (dvs. senest i uge 45).  
Formanden sørger for presseomtale forud for generalforsamlingen.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 kr. pr. medlem.  
På valg i år er Hans Folkvardt (som godt vil genopstille) og Holger Villadsen (som ikke genopstiller).  
 
7. Næste bestyrelsesmøde 
Der holdes konstituerende møde i bestyrelsen i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.  
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. april 2015 kl. 15.  
 
8. Eventuelt 
Der udarbejdes en ajourført folder om Monrad-selskabet.  
Det undersøges, om der kan oprettes en eller flere selvstændige mail-adresser for Monrad-selskabet, fx: 
post@monradselskabet.dk.  

Referat ved Holger Villadsen  


