
Referat af stiftende generalforsamling i Monradselskabet 
 

Onsdag den 28. marts 2012 

 

Biskop Steen Skovsgaard havde indkaldt til møde og stiftende generalforsamling i foreningen Monradselskabet onsdag den 28. marts 2012 i 

bispegården i Nykøbing F. kl. 19. Datoen var valgt, fordi det var Monrads dødsdag. Han døde 28. marts 1887 i bispegården i Nykøbing F.  

 

I mødet deltog 11 personer, hvoraf 10 på et senere tidspunkt meddelte, at de ønskede at stifte den nye forening og blive medlemmer. Det dre-

jede sig om følgende: Steen Skovsgaard (Nyk. F.), Margrethe Tøttrup (Stubbekøbing), Nils Wilhjelm, Hans Iversen (Nyk. F.), John Andersen (Nyk. 

F.), Anne Birgitte Villadsen (Radsted), xxx (forf.), Hans Folkvardt (Vester Ulslev), Holger Villadsen (Radsted) og Arne Heyn (Nyk. F.). 

 

Steen Skovsgaard valgtes som mødeleder under det indledende møde, hvor der var en præsentation af og en drøftelse af formålet med at stif-

te Monradselskabet. Desuden var der en kort præsentation af de tilstedeværende.  

 

Sammen med indkaldelsen til mødet var der udsendt et forslag til vedtægter for Monradselskabet. Forslaget blev gennemgået, og der blev 

vedtaget forskellige ændringer til vedtægterne for Monradselskabet. De endeligt vedtagne vedtægter offentliggøres snarest på selskabets 

hjemmeside: www.monradselskabet.dk.  

 

Ifølge § 1 i vedtægterne er foreningens navn: Monradselskabet. Foreningens hjemsted er Lolland-Falster Stift, Guldborg Kommune. Forenin-

gens formål er at udbrede kendskabet til biskop D.G. Monrads liv og levned samt være vidensbank for udveksling af viden og oplysninger om 

Monrads betydning for kirke, skole og samfund. I forbindelse med den ordinære generalforsamling tilstræbes at afholde et åbent møde med 

foredrag. Formand for foreningen er den til enhver tid siddende biskop i Lolland-Falsters Stift.  

 

Der blev derefter holdt stiftende generalforsamling efter de netop vedtagne vedtægter.  

 

1. Valg af dirigent 

Nils Wilhjelm. Dirigenten indledte med at undersøge, hvor mange af de tilstedeværende, der ønskede at være medlem af Monradselskabet. De 

10 på dette tidspunkt tilstedeværende personer meddelte, at de ønskede at være medlem.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Ikke relevant ved denne stiftende generalforsamling.  

 

3. Regnskab 

Ikke relevant ved denne stiftende generalforsamling.  

 

4. Stillingtagen til forslag 

Ikke relevant ved denne stiftende generalforsamling.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2012 fastsættes til 50 kr. pr. medlem.  

 

6. Valg af bestyrelse 

Efter de vedtagne vedtægter er biskoppen i Lolland-Falsters Stift født medlem af bestyrelsen.  

Som bestyrelsensmedlemmer frem til næste ordinære generalforsamling i november 2012 valgtes: Nils Wilhjelm, Hans Folkvardt, Hans Iversen 

og Holger Villadsen.  

 

7. Valg af revisor 

Arne Heyn.  

 

8. Eventuelt 

De vedtagne vedtægter sendes til alle medlemmer i renskrevet form.  

 

 

Referat ved Holger Villadsen 


