Referat af bestyrelsesmødet i Monradselskabet 5. maj 2015
Alle medlemmer var til stede
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 2. oktober 2014 og godkendelse af referat fra
generalforsamlingen 22. november
Begge referater blev godkendt
3. Siden sidst ved formanden
Koncerten i Pompeistuen den 11. marts ved Duo Suonante (Katrine Dyrehauge Roos, sopran, og Lars HedeliusStrikkertsen, 1800-tals guitar) havde været uforlignelig, idet musikalitet og solisternes fremtræden i dragter fra 1800tallet havde skabt en helt særlig stemning. Dog havde kun ca. 20 fulgt opfordringen til at overvære den. Koncerten var
finansieret af Historisk Forening og Monradselskabet med 2500 kr. fra hver. Der var blevet optaget en video, som
tilsendes sekretæren, der lægger den på hjemmesiden.
Formanden havde St. Bededags aften holdt foredrag om religionsmødet for en kreds på Århus Universitet, honoraret
herfor (1.500 kr.) går til Monradselskabet.
4. Økonomi ved kassereren
Kassereren oplyste, at der for øjeblikket er 3200 kr. i kassen, men at kun tolv indtil nu har betalt kontingentet, 100 kr.,
for indeværende år. Det aftaltes, at sekretæren snarest til alle medlemmer sender en venlig henstilling om at indbetale
kontingentet inden 1. juni incl. en tak til dem, der allerede har betalt. Samtidig gøres opmærksom på kommende
arrangementer mv.
5. Rapport fra sekretæren
Der er i øjeblikket 54 betalende medlemmer. Sekretæren fremlagde et forslag til fornyelse af folderen om
Monradselskabet. Billederne på side 1 og 2 byttes om, og citatet side 4 bør fremstå klarere. Efter disse rettelser sendes
forslaget til bestyrelsen. Monradselskabet har fået egen e-mail adresse. Denne er: post@monradselskabet.dk.
Hjemmesiden er rettet tilsvarende.
6. Evt. støtte til Henrik Gade Jensens bog om Monrad
Det drøftedes, hvordan Monradselskabet kan åbne veje til støtte for udgivelsen at Henrik Gade Jensens kommende bog
om Monrad. Augustinusfonden og A. P Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev
nævnt. Nils Wilhjelm nævnte, at det er afgørende, at der er klarhed over udgifterne ved udgivelsen inden der søges, og
lovede at undersøge mulighederne for fondsstøtte nærmere.
7. Monrad-biblioteket
I forbindelse med henvendelsen om kontingentet til medlemmerne (pkt. 4) opfordres til – hvis man ligger inde med
bøger af eller om Monrad, som man kunne tænke sig at donere til biblioteket – at henvende sig herom til formanden.
8. Grundlovsmødet
afholdes Grundlovsdag 5. juni kl. 14-16 i Bispegårdshaven med sognepræst Henrik Gade Jensen som taler. Formanden
tager kontakt med Folketidende.
9. Monrad-skulptur i Vester Ulslev
afsløres af formanden samme dag kl. 10. Skulpturen udskæres af en udgået træstamme, der står i nærheden af
mindestenen for Monrad.
10. Generalforsamling 2015
afholdes tirsdag den 24. november kl. 19,00 i Klosterkirken med foredrag af sognepræst Henrik Gade Jensen over et
emne i tilknytning til sin til den tid nyudkomne bog om Monrad.
11. Næste bestyrelsesmøde
afholdes samme dag kl. 17,00 og afsluttes med et måltid inden generalforsamlingen
12. Eventuelt
Nils Wilhjelm nævnte, at nogle medlemmer efterspørger flere arrangementer. Man drøftede et arrangement i form af
en eftermiddag kl. 14-16 den 3. april 2016 i bispegården med fortælling om de kunstværker, der pryder vægge og lofter
og ikke mindst skulpturen Treenigheden ved indkørslen.
Efterfølgende tog sekretæren fotos af bestyrelsens medlemmer til hjemmesiden.
Referat ved Nils C. Roland 5. maj 2015

