
Bestyrelsesmøde i Monradselskabet 
Onsdag den 11. april 2012 kl. 12.30 i Bispegården, Nykøbing F.  

 
Til stede 
Steen Skovgaard, Hans Folkvardt, Hans Iversen, Nils Wilhjelm og Holger Villadsen. De fire sidstnævnte valgt 
på den stiftende generalforsamling 28. marts 2012. Ifølge vedtægterne er den til enhver tid siddende bi-
skop i Lolland-Falsters Stift formand for selskabet.  
 
1. Gennemgang og godkendelse af vedtægter 
Forinden mødet var udsendt til bestyrelsen en revideret version af vedtægterne. Vedtægterne blev gen-
nemgået og færdigredigeret på grundlag af drøftelsen og beslutningerne på den stiftende generalforsam-
ling den 28. marts 2012. Den endelige version af vedtægterne sendes til de øvrige tilstedeværende på den 
stiftende generalforsamling og lægges derefter på selskabets hjemmeside.  
 
2. Valg i henhold til vedtægter 
Som kasserer blev valgt Hans Folkvardt. Som sekretær blev valgt Holger Villadsen.  
 
3. Økonomi 
Kassereren opretter snarest en selvstændig bankkonto for Monradselskabet. Udgiftsbilag attesteres af både 
formand og kasserer.  
 
4. Hjemmeside 
Monradselskabet har fået en selvstændig hjemmeside på adressen: www.monradselskabet.dk. Hjemmesi-
den administreres af Lance Brædder med selskabets formand som redaktionel ansvarlig.  
 
5. PR 
Formanden er ansvarlig for selskabets relationer til pressen. Der har i pressen været en vis omtale af sel-
skabets oprettelse og stiftende generalforsamling. Der var forslag om opfølgende kontakt til Folketidende.  
 
6. Medlemshvervning 
Der sendes en mail om selskabets oprettelse til de personer, der tidligere har vist interesse for selskabet, 
samt til de medlemmer af Monrad-familien, der har været kontakt med.  
Nye medlemmer kan som gave modtage folderen om bispegården.  
 
7. Ideer og forslag 
Nils Wilhjelm tager kontakt til Københavns Universitet for at undersøge, om der er interesse for at etablere 
en forskningsbaseret undersøgelse af biskop Monrads betydning for samfund, kirke og skole.  
 Steen Skovsgaard er i færd med at færdiggøre en lille debatbog om og af Monrad. Den vil kunne finan-
sieres af stiftet.  
 Forslag om, at der på hjemmesiden (eller på anden måde) etableres en bibliografi med litteratur af 
Monrad og om Monrad.  
 I forbindelse med Dronningens besøg i Stubbekøbing til juni i år, kan der måske være mulighed for at 
præsentere Monradselskabet i bispegården. 
 
8. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde holder 5. september kl. 12-14 i bispegården.  
Første ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 21. november kl. 19 i bispegården. I overensstem-
melse med vedtægterne søges arrangeret et foredrag i forbindelse med generalforsamling. 
 
9. Eventuelt 
Intet.  
 

Referat ved Holger Villadsen 


