
Bestyrelsesmøde i Monradselskabet 
Tirsdag den 18. december 2012 kl. 14 i Bispegården, Nykøbing F.  

 
 
Til stede 
Steen Skovsgaard, Hans Iversen, Nils Wilhjelm og Holger Villadsen.  
Der var afbud fra Hans Folkvardt.  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 22. oktober 
Referat blev godkendt. 
 
2. Opsamling fra generalforsamlingen den 21. november.  
Som kasserer genvalgtes Hans Folkvardt. Som sekretær genvalgtes Holger Villadsen.  
Som suppleant inviteres Margrethe Tøttrup til at deltage i bestyrelsesmøder i det kommende år.  
 
3. Møder i det kommende år.  
Generalforsamlingen i 2013 holdes den 24. november på Monrads fødselsdag. Der indledes med en guds-
tjeneste kl. 13.30 i Klosterkirken. Selve generalforsamlingen holdes kl. ca. 15 i bispegården. Som foredrags-
holder inviteres Hans Vammen.  
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 7. maj kl. 10 i bispegården. 
 
4. Monrads dødsdag den 28. marts 
Det blev overvejet at markere dødsdagen, fx ved en gudstjeneste. I 2013 falder skærtorsdag dog på datoen, 
så dagen markeres ikke i det kommende år. Men en markering af dødsdagen i 2014 overvejes.  
 
5. Grundlovsmødet i bispegården 2013 
Grundlovsmødet i bispegården vil handle om Monrad på New Zealand, og det bliver generalkonsul Niels 
Jægersborg, som holder grundlovstalen. Monradselskabets medlemmer orienteres og inviteres. Der kan 
evt. i mødets program indgå et mindre indslag om Monradselskabet.  
 
6. Monrads mindesten på kirkegården i Nykøbing.  
Det blev besluttet at arbejde videre med en tilføjelse til mindestenens indskrift. Formanden skriver en an-
søgning til menighedsrådet i Nykøbing. Der indhentes evt. en sagkyndig vurdering af, hvordan indskriften 
bedst kan indarbejdes på mindestenen. En mulighed kunne være en messingplade.  
 
7. Foldere om Monradselskabet 
Der blev forelagt en lille flyer i A6-format om Monradselskabet. Det blev foreslået, at den suppleres med 
folder med en fyldigere tekst og flere billeder (fx foldet A4 = fire sider A5).  
 
8. Bogudgivelse 
Formanden orienterede om den aktuelle status. En skitse med ca. 30 sider tekst havde været forelagt et 
forlag, som kunne ønske sig en fyldigere tekst. Der var en drøftelse af, hvilken målgruppe bogen/bøgerne 
især skal rettes mod, men der blev ikke truffet egentlige konklusioner. Der arbejdes videre med projekter-
ne.  
 
9. Økonomi 
Intet nyt siden generalforsamlingen. Flere af selskabets medlemmer har allerede betalt kontingent for 
2013. I januar 2013 sendes pr. mail en kontingentopkrævning til de medlemmer, der ikke allerede har be-
talt for 2013. Kontingenterne følger kalenderåret, og på generalforsamlingen den 21. november blev kon-
tingentet for 2013 fastsat til 100 kr. pr. medlem.  
 



10. Eventuelt  
Opsætningen på hjemmesiden (www.monradselskabet.dk) søges ændret, sådan at henvendelser til selska-
bet i første omgang kun går til sekretæren, som enten besvarer henvendelserne eller videresender til for-
mand eller kasserer.  
Ansøgninger om medlemskab behøver normalt ikke at blive forelagt bestyrelsen, men kan umiddelbart ta-
ges til efterretning.  
 

Referat ved Holger Villadsen 
 

 
 


