
 

Referat fra generalforsamling i Monradselskabet 

Onsdag den 20. november kl. 13.30-15.30 

i Bispegården, Østre Allé 2, Nykøbing Falster. 
 

 
Referat:  

 

1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig.  

Nils Roland blev valgt til dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

 

Formanden aflagde beretning: 

Selskabet har afholdt de to årlige arrangementer, som er blevet tradition, Efter sidste 

generalforsamling i 2018 holdt prof. og kgl. ordenshistoriograf Jes Fabricius Møller fodredag om 

”Monrad og 1864”.  

Grundlovsmødet den 5. juni 2019 i bispegårdens have var med chef for Kirkens Korshær Helle 

Christiansen. Mødet var velbesøgt og vejret var også varmt med klar sol. Spillemændene spillede til 

fællessang og efter talen. 

Talen ligger på stiftets hjemmeside: https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-

2019/grundlovstale-ved-korshaerschef-helle-christiansen 

Der er kommet ny hjemmeside, i det Nils Roland har gjort et stort arbejde for at give hjemmesiden 

en bedre fremtoning og nemmere at orientere sig på. Der er også redigeret lidt i artiklerne på 

hjemmesiden, og det vil vi efterfølgende fortsætte med.  

Monrad er blevet sat på dagsordenen på Københavns Universitet, i det en prisopgave om Monrads 

kirkesyn er udbudt og vist nok under besvarelse. Det får vi nok mere at vide om i 2020. 

Hans Chr. Bjergs digitalisering af Karen Monrad Jones´ manuskript er afsluttet og Bjerg arbejder på 

noter, indledning m.v. Vi håber at kunne trykke et vist antal eksemplarer i 2020. 

Der kommer løbende i løbet af året en række henvendelser ang. Monrad, i år modtog vi en præst 

(Theodor Løgstrups) håndskrevne erindringer fra bispeeksamen hos Monrad og sine første præsteår 

på Falster med mange interessante oplysninger om Monrad. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

Regnskabet blev fremlagt af kasserer. Men da revisor Arne Heyn er afgået ved døden i det 

forgangne år, kunne regnskabet ikke revideres. Der blev diskuteret mere principielt om, der skulle 

være en revisor-suppleant som tidligere. I praksis må forsamlingen siges at ”revidere” regnskabet. 

Ang. udgifter til kontoform bør det undersøges, om selskabet kan afholde sin konto på en billigere 

måde, men også under hensyntagen til, at der ikke må ske sammenblanding af personlige og 

selskabsmæssige konti. Og det er måske ikke så nemt. 

 

4. Stillingtagen til eventuelle forslag. Forslag sendes senest 10. november til formanden, Henrik 

Gade Jensen, hgj@km.dk.  

Der var ikke fremkommet forslag. 

 

https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2019/grundlovstale-ved-korshaerschef-helle-christiansen
https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2019/grundlovstale-ved-korshaerschef-helle-christiansen


5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

Samme kontingent som i 2019 

 

6. Valg af bestyrelse.   

Hans Iversen og Susan Rasmussen havde tilkendegivet, at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. 

Der blev takket for godt arbejde gennem en årrække. 

Som nye repræsentanter valgtes tidl. sognepræst ved Klosterkirken John Andersen, Nykøbing, og 

mag.art. Adam Wagner, Nr. Alslev. 

 

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

Henning Due blev valgt. Holger Villadsen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt. 

Ingen kommentarer under eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen holdt sognepræst og formand for Monradselskabet Henrik Gade Jensen 

foredrag om Monrads visitatser. Der blev nævnt eksempler fra Monrads visitatser fra hans første 

bispeperiode, hans vurdering af præsterne, og om, hvordan han lagde stor vægt på også at visitere 

skolen. Særligt skolernes gymnastik-undervisning lå ham sjovt nok på sinde, med mange 

bemærkninger herom. 

Det er håbet på et tidspunkt at få transskriberet visitatserne og få dem lagt ud på selskabets 

hjemmeside, men det er et stort arbejde (gotisk håndskrift). 

 


