
Referat af Generalforsamling i 
Monradselskabet 24.-11.-2022 
 

Referent Steen Henriksen. 

Generalforsamlingen indledtes med et spændende foredrag af pilgrimspræst Charlotte Backhaus, som har 

skrevet speciale om Monrads teologi. Hendes foredrag var meget centreret om Monrads bog: ”Fra bønnens 

verden”, men også hans teologiske grundtanker, og forholdet mellem mennesker og Gud, om synd og 

tilgivelse. Et spændende foredrag. 

Generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent.  

Nils Roland valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og 

beslutningsdygtig. 

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

Foreningen afholder 2 årlige arrangementer: Generalforsamling på (eller så tæt på som muligt) 

Monrads fødselsdag den 24. november og et årligt grundlovsmøde den 5. juni. 

Grundlovsmødet 2022 blev afholdt i præstegårdshaven ved Gloslunde præstegård. Der var et pænt 

fremmøde, mest af folk fra nærområdet. Mødet var en succes og har fået megen positiv omtale. 

Næste års møde afholdes i haven ved bispegården. 

Bestyrelsen overvejer om vi eventuelt skal indføre skiftende placering af grundlovsmødet. 

Hans Christian Bjerg arbejder på Digitalisering af et manuskript af Karen Monrad Jones, som er 

barnebarn af Monrad, og som har skrevet en bog om ham. 

Der er IKKE i pressen eller andre steder kommet nyt om Monrad de seneste år. 

I Valby er en plads navngivet Monrads plads. 

Formanden har fået en henvendelse fra projekt ”Morbær”, som er en arbejdsgruppe fra 

Kalundborg, som gør meget for at bevare de morbærtræer som findes rundt omkring. 

3. Regnskabsår 1/10 til 30/9. Saldo pr. 30/9 2022 kr. 12.069,95 

En del medlemmer har først betalt kontingent efter regnskabsårets afslutning. 

Regnskabet godkendt. 

4. Ingen indkomne forslag. 

5. Næste års Kontingent som nu kr. 100 pr. år  

6. Valg af bestyrelse. På valg er Steen Henriksen, Hans Folkvardt og Henrik Gade. 

Alle genvalgt 

7. Valg af Revisor. Henning Due-Hansen genvalgt. 

8. Evt.  

Der forhandles med Ditlev Tamm om at holde talen til Grundlovsmødet 2023. 


