
Referat af bestyrelsesmøde i Monradselskabet fredag den 28. oktober 2016 i Bispegården 
Fraværende: Margrethe Tøttrup med afbud 

1.     Godkendelse af 
dagsordenen 

Godkendt 

2.       Siden sidst ved 
formanden 

Formanden meddelte, at han på grund af sin fratræden som biskop over 
Lolland-Falsters stift til næste år også fratræder som formand for 
Monradselskabet. Bestyrelsesmedlemmerne beklagede dette og udtrykte 
bekymring for selskabets fremtid, hvilken bekymring formanden dog ikke delte, 
da det må ligge enhver efterfølger, som bebor Monrads bispegård, på sinde at 
fremme Monradselskabet! 
Nils Wilhjelm var af den opfattelse, at spørgsmålet om kommende formand 
blev udskudt til den nye biskop var valgt og havde taget stilling til, hvad 
Monrad-selskabet betød for ham. 
Et af Monradselskabets medlemmer, militærhistorikeren Hans Christian Bjerg, 
har i Rigsarkivet fundet et manuskript på ca. 480 sider: ”D.G.Monrads politiske 
standpunkt i den dansk-tyske strid 1840-64” af Karen Monrad Jones (1885-
1977), barnebarn af D. G. Monrad. Henrik Gade Jensen vil sammen med Hans 
Christian Bjerg være med til at vurdere det med henblik på evt. udgivelse eller 
publicering på Monradselskabets hjemmeside. 
Formanden har holdt adskillige foredrag om Monrad i årets løb, og honoraret 
for disse er doneret til Monradselskabet (6500 kr.). 

3.       Økonomi ved 
kassereren 

Ved regnskabsårets begyndelse (1. oktober 2015) var kassebeholdningen 9956 
kr. og ved slutningen (30. september 2016) var den 16822 kr. Regnskabet 
fremlægges ved generalforsamlingen den 29. november 2016. 

4.       Rapport fra 
sekretæren 

Sekretæren havde sendt en venlig rykker i juli til de medlemmer, der endnu 
ikke havde betalt for 2016. Rykkeren var ledsaget af et resumé af årets 
begivenheder i selskabet. Der indgik herefter nogle kontingenter, men nogle 
benyttede også lejligheden til at melde sig ud. 
Kassereren bemærkede hertil, at man måske skulle være varsom med at slette 
medlemmer, der ikke betalte. De kunne senere komme på bedre tanker. 
Sekretæren udsender igen rykker til restanterne. 

5.       Monrad-
biblioteket 

Holger Villadsen havde gennemgået bogsamlingen og også tilføjet enkelte. 
Holger Villadsen opfordres til at se endnu engang, om der på internettet skulle 
være Monrad-bøger til salg, som burde anskaffes. 

6.      Årets 
generalforsamling  

afholdes 29. november i bispegården kl. 19 (med forudgående middag for 
bestyrelsen og aftenens taler med ægtefæller kl. 17). 
På bestyrelsens opfordring stiller Nils Wilhjelm sig atter til rådighed som 
dirigent. På valg er Hans Folkvardt og Nils Roland, der begge modtager genvalg. 
Aftenens taler er historikeren Kai Just, der er forfatter til D. G. Monrad – 
menneske og mand – riget, magten og æren. 

7.       Grundlovsmødet 
2017 

Formanden holder selv grundlovstalen. Man fremkom med ideer til denne. 
Overvejelser om traktement og form for dette grundlovsmøde i den kommende 
tid. 

8.       Andre 
arrangementer 

Borgmesteren i Wellington, New Zealand, besøger Danmark med sin familie 
omkring jul og kommer også til Nykøbing. Formanden vil arrangere et møde 
mellem jul og nytår i Bispegården. 

9.       Næste 
bestyrelsesmøde 

29. november 2016 kl. 17 
 

10.   Eventuelt Intet herunder. 

Referat v. Nils Roland 28.10.2016 


