Monradselskabet
Referat af selskabets generalforsamling tirsdag de 21. november i Bispegården, Nykøbing F.
Selskabets bestyrelse og revisor samt fire medlemmer af selskabet var til stede.
Der forelå følgende dagsorden:
Ad 1: Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Nils Wilhjelm valgtes
Ad 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Da Monradselskabet p. t. er
uden formand aflagde sekretæren en beretning, der foreligger som bilag på www.monradselskabet.dk.
Ad 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kassereren, Hans Folkvardt, forelagde
regnskabet, der foreligger som bilag på www.monradselskabet.dk. Regnskabet godkendtes.
Ad 4: Stillingtagen til eventuelle forslag. Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for det følgende år. Fastsattes uændret til 100 kr. Det besluttedes, at
medlemmerne ved mail i begyndelsen af kalenderåret erindres om indbetalingen af kontingentet, og at der
ved regnskabsårets slutning venligt rykkes for manglende betaling.
Ad 6: Valg til bestyrelsen. Hans Iversen og Nils Wilhjelm er på valg. Nils Wilhjelm modtager ikke genvalg.
Valghandlingen indledtes med en redegørelse for bestyrelsens beslutning om at søge selskabets vedtægter
ændret snarest muligt som følge af, at biskop Marianne Gaarden ikke indtræder i bestyrelsen. Se herom
referatet af bestyrelsesmødet på selskabets hjemmeside.
Hidtidig suppleant Susan Rasmussen valgtes. Ligeledes valgtes Henrik Gade Jensen med den tilføjelse, at
valget først er gældende, når de nødvendige vedtægtsændringer formelt er vedtaget.
Ad 6: Valg af revisor. Arne Heyn genvalgtes
Ad 7: Eventuelt. Holger Villadsen gjorde opmærksom på muligheden for at udgive manuskripter som digital
bog eller/og via tjenester som Books on Demand.
Efter generalforsamlingen fortsatte mødet med foredrag ved studenterpræst Charlotte Cappi Grunnet,
Frederiksberg: Hvad Monrad vakte hos en ung teologistuderende.
Det var et levende, medrivende foredrag om den betydning, mødet med Monrads tankeverden og
livsskæbne havde haft både som emne for C.C. Grunnets speciale på teologistudiet og senere som
inspiration i hendes arbejde som studenterpræst. Monrads sjælelige ustabilitet under studiet genkendes i
høj grad blandt nutidens pressede og ofte angste studerende. Det gør ligeledes bønnens forløsende magt.
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