
Referat af møde i bestyrelsen for Monradselskabet tirsdag den 2. oktober kl. 15.00 i 

Gloslunde præstegård. 

 

Tilstede: Hans Folkvardt, Hans Iversen, Susan Rasmussen og Henrik Gade Jensen  

 

1) Generalforsamlingen er planlagt til den 21. november kl. 13.30-15.30. Vi begynder med 

foredraget af Jes Fabricius Møller og slutter med generalforsamling. 

Nils Roland sender ud til medlemmer og samtidig med opkrævning af kontingent, og til stiftets 

hjemmeside.  

Henrik sørger for PR til Folketidende, Susan laver Monrad-kage, stiftet sørger for kaffe, men HGJ 

tjekker lige. Henrik køber hvidvin til foredragsholder og trykker en sang. 

Til generalforsamling vil vi foreslå Nils som dirigent. Henrik laver dagsorden og sender lige rundt 

til bestyrelsen, før udsendelse. Folkvardt er på valg til bestyrelse og ønsker genvalg. Nils Roland 

ønsker at træde ud. Vi snakkede om nye bestyrelsesmedlemmer. Susan tager kontakt til Kaj Bo om 

at være med i bestyrelsen. Arne Heyn foreslås som fortsat revisor. 

 

2) Monradselskabets fremtidige arbejde, aktiviteter og synliggørelse blev diskuteret  

Grundlovsmødet var en stor succes med et stort fremmøde og godt samarbejde med stiftspersonale.  

Vi drøftede grundlovsmøde 2019 og blev enige om at rette henvendelse til Kirkens Korshærs chef 

Helle Christiansen. Henrik skriver. 

 

3) Monradselskabets økonomi og medlemssituation. Hans Folkvardt redegjorde for økonomi og 

medlemmer. Kassebeholdning på p.t. 9700 kr. Vi har p.t. 19 betalende medlemmer, der sendes 

opkrævning ud i forbindelse med generalforsamling. 

 

4) Udgivelser på vej? Arkivar Hans Chr. Bjerg er færdig med digitalisering af Karen Jones’ 

manuskript og er nu i gang med at gennemarbejde manuskriptet med indledning og noter. Det skulle 

være færdig primo 2019 hvor efter han vil kontakte os ang. fondsansøgninger med henblik på 

udgivelse. Hans Chr. Bjerg vil prøve at komme til generalforsamling og vil i så fald lige sige kort 

om projektet. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden. 

 

 

 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Stillingtagen til eventuelle forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

6. Valg af bestyrelse. Nils Roland ønsker ikke genvalg og Hans Folkvardt er på valg. 

7. Valg af en revisor, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. 

8. Eventuelt. 


