Bestyrelsesmøde i Monradselskabet
Onsdag den 5. september 2012 kl. 15.00 i Bispegården, Nykøbing F.
Til stede
Steen Skovsgaard, Hans Folkvardt, Hans Iversen, Nils Wilhjelm og Holger Villadsen.
Mødet var indkaldt ved mail af 31. aug. 2012.
Som supplerende dagsordenspunkt blev tilføjet pkt. 7 Forskning.
1. Siden sidst
Sidste bestyrelsesmøde blev holdt den 11. april. Den endelige version af vedtægterne og referatet fra den
stiftende generalforsamling er sendt til bestyrelse og øvrige tilstedeværende på den stiftende generalforsamling. De er endnu ikke blevet lagt på selskabets hjemmeside.
2. Hjemmesiden (www.monradselskabet.dk)
Hjemmesiden er ikke blevet opdateret på grund af diverse praktiske problemer. Der er truffet aftale med
Nils Roland, som godt vil assistere med den løbende ajourføring af hjemmesiden, og der holdes snarest et
møde med henblik på at få løst problemerne og lavet de nødvendige aftaler.
3. Medlemsliste og medlemshvervning
Antallet af medlemmer er endnu ret beskedent (14), og den planlagte mail til de personer der tidligere har
vist interesse for selskabet, er endnu ikke sendt, bl.a. fordi de endelige aftaler om bankkonto ikke er på
plads. Det drøftedes, om medlemslisten skulle være en åben liste på hjemmesiden eller om den kun skulle
være intern (for bestyrelse og medlemmer).
4. Økonomi
Der er oprettet en bankkonto, men kontoen er ikke aktiveret endnu, bl.a. fordi de løbende gebyrer er ret
store i forhold til Monradselskabet indtægter og beskedne formue. Formanden undersøger, om der findes
billigere muligheder.
5. Generalforsamling
Første ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 21. nov. 2012 kl. 19 i bispegården. Formanden
træffer aftale med en foredragsholder. Forskellige muligheder drøftedes.
6. Udgivelse
Der søges udarbejdet en pamflet om Monrad. Den kan evt. uddeles ved generalforsamlingen.
7. Forskning vedr. Monrad
Nils Wilhjelm har haft kontakt med prof. Uffe Østergård om forskningsmuligheder, herunder et ph.d.projekt eller frikøb af en forsker i 2-3 år. Et sådant projekt forudsætter, at der kan skaffes financiering fra
relevante fonde. Nils Wilhjelm arbejder videre med projektet.
8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag den 31. okt. kl. 12. Emnet er især indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling.
9. Eventuelt
Hans Folkvardt citerede fra notater (ca. 1950) om Monrads tid som sognepræst i Vester Ulslev.
Steen Skovsgaard fremlagde overvejelser om en bogudgivelse om Monrad. Han arbejder videre med sagen
sammen med Nils Wilhjelm.
Et maleri af Monrad på visitats er under restaurering. Når restauringen er færdig, vil maleriet få plads i bispegården.
Referat ved Holger Villadsen

