
Bestyrelsesmøde i Monradselskabet 
Torsdag den 1. maj 2014 kl. 15 i Bispegården, Nykøbing F. 
 
Til stede 
Alle bestyrelsesmedlemmer: Steen Skovsgaard, Hans Iversen, Hans Folkvardt, Nils Wilhjelm og Holger 
Villadsen. Desuden: Margrethe Tøttrup (suppleant). 
 
0. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 7. maj 2013 

Referatet blev godkendt. Det aftaltes desuden, at referater af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsen, som 
har en uge til eventuelle bemærkninger og rettelser. Derefter offentliggøres referatet på hjemmesiden. 
 
2. Drøftelse af forslag m.m. på generalforsamlingen den 24. november 2013 

På generalforsamlingen var der forslag om, at de mest relevante spørgsmål via hjemmesiden offentliggøres, 
samt svarene. På nuværende tidspunkt ser der ikke ud til at være grundlag for at oprette et særskilt punkt 
på hjemmesiden til det formål. 
 
3. Siden sidst 

a) Formand: Se næste punkt om Monrad‐bogen. Formanden har desuden holdt flere foredrag om Monrad. 
b) Kasserer: Monradselskabet har betalt for trykning af Monrad‐bogen og har i den sammenhæng også 
modtaget tilskud og betaling for bøger. Kassebeholdningen er p.t. godt 3000 kr. De fleste af selskabets 
medlemmer har betalt kontingent for 2014. Sekretæren sender en mail til de få, der ikke har betalt endnu. 
 
4. Monradbogen 

Steen Skovsgaards bog om Monrad blev udgivet i december 2013 med Monradselskabet som udgiver. 
Bogen har titlen: Monrad. Et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker (84 s.). 
Bogen er trykt i 2000 eksemplarer og er sendt til præster og menighedsrådsmedlemmer i stiftet samt til 
Monradselskabets medlemmer. Den forhandles gennem boghandler, samt gennem trykkeriet: Videbæk 
Bogtrykkeri. 
Bogen er blevet godt modtaget. Der foreligger endnu ikke nærmere oplysninger om antallet af solgte 
eksemplarer. 
Under dette punkt drøftedes endvidere den bog, som sognepræst Henrik Gade Jensen er i færd med at 
skrive, og som efter planen skal udkomme til efteråret på Kristeligt Dagblads Forlag. Formanden kontakter 
forlaget for at høre, om selskabet evt. på én eller anden måde kan støtte udgivelsen. 
Undervejs i drøftelsen opstod også en idé om et lille hæfte med citater af Monrad om bøn. I fastetiden 
havde Steen Skovsgaard på Facebook og Twitter hver dag bragt et lille citat af Monrad om bøn. Disse citater 
kunne evt. samles. Formanden arbejder videre med idéen. 
 
5. Grundlovsmøde 2014 

Monradselskabet medvirker ved den praktiske afvikling af grundlovsmødet i bispegården den 5. juni. Taler 
bliver formentlig biskoppen. 
 
6. Generalforsamling 2014 

Generalforsamling afholdes lørdag den 22. november kl. 14‐16 i Klosterfløjen i Nykøbing F. 
Forud for generalforsamlingen holdes evt. andagt i Klosterkirken. Hans Iversen reserverer lokale i 
Klosterkirken og Klosterfløjen. Dagsorden efter vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen inviteres en foredragsholder til at sige noget om et emne i tilknytning til Monrad. 
Forskellige foredragsholdere blev foreslået. Formanden inviterer en foredragsholder. 



7. Monradbibliotek 
Stiftsbiblioteket har som gave modtaget flere bøger af Monrad og om Monrad fra tidligere biskop Thorkild 
Græsholt. Det undersøges nærmere, hvilke bøger det drejer sig om, inden Monradselskabet evt. overvejer 
antikvarisk indkøb af bøger til et lille Monrad‐bibliotek. 
Formanden og sekretæren ser nærmere på sagen i løbet af indeværende år. 
 
8. Nyhedsbrev 
Der sendes efter behov en nyhedsmail til selskabets medlemmer. Det første sendes i maj måned. 
 
9. Næste møde 
Torsdag den 2. oktober i Bispegården. 
 
10. Eventuelt 

Information om kommende foredrag i bispegården m.m., samt aktiviteter i Vester Ulslev, hvor Monrad var 
sognepræst. 
 
Referat ved Holger Villadsen 


