
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Monradselskabet 

24. november 2015 
 

Dagsorden 
 

1 Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog Nils Wilhjelm, som blev valgt uden modkandidat, og kunne konstatere, 

 at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 Formanden aflagde følgende beretning: 

 Monrad – mere aktuel end nogensinde før. 

 Sidste års overskrift på min beretning var: ”Dårlig omtale er bedre end slet ingen omtale”. 

 det var naturligvis en kommentar til den meget omtalte film om 1864 og det er en fornem  

 udgivelse, som jeg har haft lejlighed til at læse – i eet af de første eksemplarer, som Henrik 

 forærede mig frisk fra trykken. Jeg er overbevist om, at det er en udgivelse, som vil markere 

 sig som en vigtig milepæl i de mange udgivelser, der i øvrigt findes om Monrad og hans tid. 

 Så her fra Monradselskabet skal der lyde et hjerteligt til lykke med udgivelsen til Henrik  

 Gade Jensen. Vi skylder dig samtidig en stor tak for, at du så beredvilligt stiller dig til  

 rådighed for foredraget om lidt; men også for at du sagde ja til at holde årets grundlovstale 

 i bispegårdshaven. Det er jo en årlig tradition, at vi har en grundlovstaler, og som flere kon

 staterede, så kom talen i år for alvor til at handle om Grundloven. 

 Men dette var ikke den eneste udgivelse i årets løb. I foråret udkom Kai Just’s bog: ”D. G. 

 Monrad, menneske og mand – riget, magten og æren”. Det er også en meget fin og spæn- 

 dende bog, som giver et både positivt og nuanceret indtryk af Monrad. 

 Af arrangementer kan jeg nævne, at jeg den 5. juni havde nemlig lejlighed til også at afsløre 

 en skulptur af Monrad - udskåret af et lindetræ lige ved mindestenen for Monrad ved Vester 

 Ulslev Kirke. Kunstneren er Jan Sørensen, og ved afsløringen talte først initiativtager og  

 formand for Vester Ulslev menighedsråd Hans Folkvardt, hvorefter jeg havde æren af at  

 afsløre skulpturen.   

 Jeg kan da kun opfordre interesserede til at køre omkring Vester Ulslev kirke og gamle  

 præstegård og se den smukke skulptur.  

 Et andet arrangement, hvor Monradselskabet var involveret, var den 11. marts, hvor Duo 

 Suonante gav en smuk og intim koncert i Bispegårdens smukke stuer. Duoen består af  

 Katrine Dyrehauge Roos, sopran og Lars Hedelius-Strikkertsen, klassisk guitarist. Duoen er 

 meget dygtig og anerkendt, og de to musikere har specialiseret sig i at spille og synge musik 

 fra den danske Guldalder, samt sange fra Tyskland, Italien og Frankrig. 

 Det var Monradselskabet, som i samarbejde med Lolland-Falsters Historisk Samfund havde 

 fundet sammen om arrangementet, der oprindelig var et medlemsarrangement; men det  

 endte med, at der også blev plads til andre interesserede.  

 I pausen fortalte jeg om D.G. Monrad og præsenterede bispegården med de smukke gamle 

 og ny renoverede lofts- og vægmalerier. 

På den måde gik koncerten op i en højere enhed, hvor tilhørerne fik et indblik i og genhør 

med 1800-tallets stil og smukke romantiske toner. Der var så stor begejstring, at duoen 

modtog stående klapsalver. Alle var enige om, at bispegårdens stuer var oplagte til et så-

dant arrangement og så gerne en gentagelse.  

 Sidste år indkøbte stiftet et smukt bogskab, hvor Holger Villadsen er gået i gang med at  

 opbygge et Monradbibliotek. Det er rimeligt omfattende, men der er dog stadig plads til  

 flere bøger. Så hvis der skulle være nogle, som har nogle interessante bøger af eller om  

 Monrad, så hører vi meget gerne fra jer, så de evt. kan blive en del af en forhåbentlig større 

 bogsamling. 



 

 

 Vi har fået flere medlemmer, så vi nu tæller 60, hvilket jeg synes er meget tilfredsstillende; 

 men vi har naturligvis plads til flere, og jeg vil gerne opfordre jer til at gøre endnu flere  

 opmærksom på vores lille selskab. 

 Jeg har haft lejlighed til at holde flere foredrag om Monrad rundt omkring i stiftet og  

 landet. Også på universiteterne har der været interesse for D.G.Monrad, og jeg har holdt 

 foredrag både i København og Aarhus. 

 Vi har som nævnt haft tre arrangementer i løbet af året: Sidste års foredrag til generalfor-

 samlingen v. Rasmus Glenthøj, Duo Suonante den 11. marts og så grundlovsmødet. Der er 

 nogle, som har efterspurgt flere arrangementer, og bestyrelsen har netop besluttet, at vi vil 

 afholde mindst eet arrangement i bispegården, hvor der vil være lejlighed til at se stuerne, 

 og hvor jeg vil fortælle om D.G. Monrad. Datoen er allerede fastsat til søndag den 3. april 

 2016 kl 14.00. 

 Næste år, hvor Maribo Domkirke fylder 600 år, udkommer der et jubilæumsskrift.  

 Her har jeg netop færdiggjort en artikel, som fortæller om Monrads død og begravelse med 

 nogle spændende udklip fra de gamle udgaver af Folketidende. 

 I dag er det hans 204 års fødselsdag, og det vil vi fejre med lagkage! 

 Og med det vil jeg til slut takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Tak til Nils Roland for 

 det store arbejde, du har lagt i arbejdet som sekretær. For dit arbejde med hjemmesiden og 

 fotoarbejde i det hele taget. Tak til Hans Folkvardt for din varetagelse af økonomien, til Nils 

 Wilhjelm for din indsats, som inspirator o.a. Og tak  til Holger Villadsen for dit arbejde med 

 biblioteket, og endelig til Margrethe Tøttrup, som er suppleant og et vigtigt kvindeligt ind 

 slag i den ellers noget mandsdominerende bestyrelse. 

 Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

 Til slut: Tak til Klosterkirken for jeres beredvillighed til at lægge rammer til dette års  

 generalforsamling, og for det fine kaffebord! 

  

 Beretningen blev godkendt. 

 

3 Regnskab 

 Det reviderede regnskab blev forelagt og udviser et lille overskud.  

 Saldoen pr. 30. september 2014 var på 9.665,33 kr. og pr. 30. september 2015 er den på  

 9.956,13 kr. 

  

 Regnskabet blev godkendt. 

 

4 Eventuelle forslag 
 Der var ikke indkommet forslag 

 

5 Holger Villadsen beretter om etableringen af Monradbiblioteket 
 Selskabet råder over et pænt udvalg af bøger dels om Monrad og dels af Monrad. Der arbej-

 des med en fortegnelse, som kan angive dels hvilke bøger vi har, men også de bøger vi er  

 vidende om eksisterer eller har eksisteret, således at læsere af hjemmesiden, der skulle have 

 lyst til at skænke en bog til samlingen kan se, hvad vi har og hvad vi evt. kan bruge. 

 

6 Fastsættelse af kontigent for det følgende år 
 Bestyrelsen foreslår at årskontigent på 100,00 kr. pr. medlem fastholdes. 

 

7 Valg til bestyrelsen. Nils Wilhjelm og Hans Iversen er på valg. 
 Begge er villige til genvalg. 

 Begge blev valgt. 

 

8 Valg af revisor, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. 



 

 

 Arne Heyn blev genvalgt som revisor. 

 

9 Eventuelt. 

 Formanden gjorde opmærksom på salg af Henrik Gade Jensens bog. 

 Formanden takkede Nils Wilhjelm for som dirigent at lede generalforsamlingen. 

 Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

Referent 

Hans Iversen 


