Referat af 2. ordinære generalforsamling i Monradselskabet
Søndag den 24. november 2013 kl. 14.30 i Klosterfløjen, Kirkepladsen 3, Nykøbing F.
Forud for generalforsamlingen, der blev holdt på Monrads fødselsdag, var der andagt i Klosterkirken med
biskoppen som liturg; nogle af teksterne var af Monrad. Derefter var der kaffe i Klosterfløjen.
I generalforsamlingen deltog ca. 16 medlemmer af Monradselskabet.
1. Valg af dirigent
Nils Wilhjelm blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail den
8. nov. 2013 til foreningens medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden generalforsamlingen i 2012
Formanden aflagde en mundtlig beretning om foreningens virksomhed. Hovedpunkterne i formandens be‐
retning findes som bilag 1 til dette referat. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Monradselskabet kommer til at stå som udgiver af en bog forfattet af Steen Skovsgaard. Bogen udgives den
12. december og har fået titlen: »Monrad – et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker«.
Efter beretningen var der lejlighed til spørgsmål og kommentarer. Herunder blev der spurgt, om selskabets
medlemmer kan blive orienteret om de spørgsmål, der kommer via hjemmesiden, og de svar der bliver gi‐
vet. Bestyrelsen vil overveje, om de mest relevante og interessante spørgsmål og svar bør offentliggøres, og
i givet fald hvordan.
3. Regnskab
Ved 1. ordinære generalforsamling i 2012 blev der ikke forelagt et egentlig regnskab, så det reviderede
regnskab, der blev forelagt på generalforsamlingen af kassereren, omfattede perioden fra selskabets grund‐
læggelse den 28. marts 2012 til 31. oktober 2013.
De samlede indtægter i perioden udgjorde 57.504 kr. Kontingenterne for 2012 og 2013 udgjorde 3.500, ind‐
tægter fra foredrag og grundlovsmøde udgjorde 4.004 kr. Endvidere er der indgået en anonym gave på
50.000 kr.
De samlede udgifter i perioden udgjorde 580 kr. (kaffe og hjemmeside).
Kassebeholdning pr. 31. oktober 2013 udgjorde 56.924 kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Stillingtagen til forslag
Der var ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at kontingentet for 2014 er 100 kr. pr. medlem.
6. Valg af bestyrelse
Ifølge selskabets vedtægter er biskoppen i Lolland‐Falsters Stift født formand for bestyrelsen.
Nils Wilhjelm og Hans Iversen blev af generalforsamlingen genvalgt for 2 år (på valg igen nov. 2015).
Som suppleant noteres Margrethe Tøttrup.
7. Valg af revisor
Genvalg af Arne Heyn.
8. Eventuelt
Herunder bl.a. Informationer om forholdene i Vester Ulslev, hvor Monrad var præst i 1840'erne.
Referat ved Holger Villadsen

Bilag 1: Formandens beretning i hovedtræk
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt to bestyrelsesmøder: den 18. december 2012 og den
7. maj 2013.
Den 5. juni var Monradselskabet aktiv i afviklingen af grundlovsmødet i bispegårdshaven bl.a. ved bor‐
de‐ og stoleopstilling og salg af kaffe, kage og vand. Det gav et overskud på 704 kr. til Monradselskabet. Fo‐
redragsholder var generalkonsul Niels Jægersborg fra Auckland, New Zealand, som talte om Monrads tid på
New Zealand
Der er i den mellemliggende periode blevet udarbejdet nye foldere om Monradselskabet – ligesom
hjemmesiden også løbende er blevet udvidet og opdateret ved Nils Roland, som fortjener en stor tak.
Der er to bogudgivelser om Monrad på vej: Den første udkommer den 12.12.2013 og er af biskop Steen
Skovsgaard: Monrad – et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker. Udgivelsen er blevet mulig via en ano‐
nym gave på 50.000 kr. Den anden udgivelse er en større bog af sognepræst Henrik Gade Jensen – og den‐
ne forventes at udkomme i 2014.
Der arbejdes fortsat på at integrere en Monradbogsamling i stiftets bibliotek; den er endnu ikke etable‐
ret.
Det er lykkedes at få Carl Thomsens berømte billede af Monrad på visitats til bispegården. Pt er det ud‐
lånt til en udstilling i Berlin. Der arbejdes i øvrigt også med at få restaureret de berømte og smukke ud‐
smykninger af vægge og lofter i bispegården. De er efterhånden meget trængende – og vi håber at det vil
kunne ske i løbet af 2014, hvis vi ellers får fondsstøtte til formålet.
Bestyrelsen har talt om at få opsat en mindeplade på den mindesten, som står på Østre Kirkegård, hvor
der skulle stå den inskription, som Monrad ønskede skulle stå på hans gravsten: Han var tro sin frelser og sit
fædreland. Det er ikke sket – og vil måske heller ikke ske. Men den er sat op på den buste af Monrad, som
er i bispegården – som en lille hilsen fra Monradselskabet
Jeg har holdt en del foredrag om Monrad – særligt med henblik på Monrads tanker og overvejelser om
bøn. Jeg har også haft en del besøg i bispegården, hvor grupper og enkeltpersoner har ønsket at se bispe‐
gården og høre om Monrad. Endelig er der også blevet besvaret en del spørgsmål via Monradselskabets
hjemmeside
Så alt i alt mener jeg, at vi kan se tilbage på et meget aktivt og kreativt år for bestyrelsen og selskabet –
og jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde.
Efterfølgende foredrag
Efter generalforsamlingen holdt sognepræst Henrik Gade Jensen (Gloslunde) et foredrag med titlen: »Mon‐
rad mellem præst og politiker«. Foredragsholderen er i færd med at skrive en biografi om Monrad, som ef‐
ter planen skal udgives på Kristeligt Dagblads forlag i efteråret 2014. Emnet skal især være Monrad som
statsmand og grundlovsfader.
Et grundlæggende spørgsmål i foredraget var, om der er en gennemgående rød tråd i Monrads liv, som
forbinder hans liv som politiker og statsmand på den ene side og på den anden side teolog, præst og bi‐
skop. Henrik Gade var tilbøjelig til at mene, at Monrad skelner klart mellem religion og politik – at han be‐
tragter det som to forskellige sfærer, og at der altså ikke er en egentlig rød tråd, der forbinder de to sfærer.
Men Henrik Gade er stadigvæk i færd med at overveje spørgsmålet og efterlyste synspunkter på sagen.

