Bestyrelsesmøde i Monradselskabet
Mandag den 22. oktober 2012 kl. 12.00 i Bispegården, Nykøbing F.
Til stede
Steen Skovsgaard, Hans Folkvardt, Hans Iversen, Nils Wilhjelm og Holger Villadsen.
Mødet blev indledt med frokost.
1. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 5. september
Referat blev godkendt.
3. Siden sidst
Carl Thomsens maleri af biskop Monrad på visitats er efter restaurering blevet overført fra Roskilde til Nykøbing og blevet ophængt i bispegården. Restaureringen er finansieret af midler fra Fuglsang-fonden. Maleriet er omtalt i stiftsbogen fra 1999 (s. 24-30). Det er malet 1887-88 og har titlen »Middag i Præstegården
efter en Bispevisitats«.
Steen Skovsgaard har holdt flere foredrag om Monrad. Foredragstitlen har bl.a. været: »Han fandt sit leje
som brudt«.
Der er kontakt til Kristeligt Dagblads Forlag om udgivelse af en bog om Monrad.
Endvidere er der sondering om en spillefilm om Monrad og hans liv og virke.
4. Hjemmesiden
Monradselskabets hjemmeside (www.monradselskabet.dk) er nu blevet ajourført med vedtægter, referater, taler m.m. Webmaster er provst emer. Nils Roland.
5. Medlemsliste og -hvervning
Sekretæren omdelte en ajourført medlemsliste, som indtil videre indeholder 17 medlemmer. Det aftaltes,
at formanden udarbejder udkast til en pjece om selskabet til fremlæggelse i relevante sammenhænge.
6. Økonomi
Der er truffet aftale med Danske Bank om oprettelse af en foreningskonto på fordelagtigere vilkår. Papirerne blev underskrevet på mødet. Kontoen har regi. nr. 3219 konto nr. 111 577 93.
7. Nyt fra fonde
En anonym giver har givet tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. til udgivelse af bog.
Punktet var i øvrigt en fortsættelse af pkt. 7 på sidste bestyrelsesmøde om forskning vedr. biskop Monrad.
Nils Wilhjelm har haft kontakt med prof. Uffe Østergaard og drøftet forskellige mulige personer, der evt.
kunne påtage sig et sådant projekt. Men det er ikke nemt at finde finansiering til et sådant projekt. Den billigste mulighed er nok at finde en emeritus, der er kvalificeret og interesseret. Saxo-instituttet ved Københavns Universitet blev nævnt som en mulig samarbejdsparter
8. Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen holdes onsdag den 21. november kl. 19 - 21.30 i bispegårdens mødelokaler. Formand
og sekr. udarbejder og udsender indkaldelse til medlemmerne. Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen
Nils Wilhjelm som dirigent, samt at kontingentet for 2013 fastsættes til 100 kr.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe. Og derefter holder Jens Bache, der er efterkommer efter biskop
Monrad, et causeri om at have en Monrad i familien.
9. Eventuelt
Det aftaltes, at bestyrelsen mødes en halv time før generalforsamlingen.
Drøftelse af indskriften på Monrads mindesten på Nykøbing kirkegård.

Referat ved Holger Villadsen
Efter mødet var der en uformel reception kl. 14 i anledning af, at Carl Thomsens billede af biskop Monrad
på visitats er blevet hængt op i bispegårdens Pompei-stuen.

