
Referat af første ordinære generalforsamling i Monradselskabet 
 

Onsdag den 21. november 2012 kl. 19 i Bispegården, Nykøbing F.  
 
 
Formanden bød velkommen, og derefter var der en kort præsentation af de 14 deltagere i mødet.  
 
1. Valg af dirigent 
Nils Wilhjelm blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail den 
4. nov. til foreningens medlemmer.  
 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden 28. marts 2012 
På bestyrelsens vegne forelagde formanden, biskop Steen Skovsgaard, en mundlig beretning om bestyrel-
sens og foreningens aktiviteter siden foreningens stiftelse.  
Foreningen har nu 25 medlemmer, og der er planer om at udarbejde en lille pjece om foreningen.  
Bestyrelsen har holdt tre møder: 11. april, 5. sept. og 22. okt., og arbejdet forløber godt og konstruktivt.   
Der er blevet oprettet en hjemmeside: www.monradselskabet.dk. Den adminstreres af Nils Roland. Siden 
er fortsat under opbygning, men indeholder allerede en del relevant materiale og informationer.  
Der er planer om at udgive en lille bog om Monrad, og der er modtaget en gave på 50.000 kr. til formålet.  
Desuden arbejdes der med planer om en større bog om Monrad, eller et forskningsprojekt om Monrads 
virke og betydning. Og der er taget kontakt til en filminstruktør om en eventuel film om Monrad og hans liv.  
Formanden har holdt en del foredrag om Monrad i den forløbne periode.  
Monrad havde selv givet udtryk for et ønske om, hvad der skulle stå på hans gravsten. Der arbejdes på at få 
denne indskrift anført på mindestenen på kirkegården i Nykøbing F.  
 
Efter beretningen var der tid til spørgsmål og bemærkninger.  
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.  
 
3. Regnskab 
Der er oprettet en foreningskonto i Danske Bank, reg. nr. 3219, konto nr. 111 577 93. Denne konto er dog 
først blevet oprettet i oktober måned, så der blev ikke fremlagt et egentligt regnskab, men en kontoudskrift 
over bevægelser og indstående på foreningskontoen pr. 21. nov. 2012. Saldoen er 53.350 kr., og der har ik-
ke endnu været udgifter. Der er modtaget kontingenter for 1450 kr. og gaver for i alt 51.900 kr.  
Regnskabet tll næste generalforsamling skal omfatte perioden fra 28. marts 2012 til 30. sept. 2013.  
 
4. Stillingtagen til forslag 
Der var ingen forslag.  
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for 2013 blev fastsat til 100 kr. pr. medlem. Generalforsamlingen godkendte kontingentet. 
Det overvejes, om der skal være kontingentfritagelse for medlemmer bosat i udlandet.  
 
6. Valg af bestyrelse 
Ifølge selskabets vedtægter er biskoppen i Lolland-Falsters Stift født formand for bestyrelsen.  
Der er særregler for første generalforsamling, hvor der er valg til alle 4 bestyrelsesposter.  
Der blev valgt 2 medlemmer for 1 år: Nils Wilhjelm og Hans Iversen (på valg igen nov. 2013).  
Der blev valgt 2 medlemmer for 2 år: Hans Folkvardt og Holger Villadsen (på valg igen nov. 2014).  
Som suppleant noteres Margrethe Tøttrup.  
Generalforsamlingen godkendte valgene.  
 
7. Valg af revisor 
Genvalg af Arne Heyn.  
 



8. Eventuelt 
Der blev fremsat ønske om langtidsplanlægning af selskabets møder og forslag til forbedringer af hjemme-
siden, bl.a. billedstoffet.  
Et lille bibliotek med bøger af Monrad er under etablering i tilknytning til Stiftsbiblioteket, der har reolplads 
i bispegårdens arkivkælder.  
 

Referat ved Holger Villadsen 
 
 
 

Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at se det nyrestaurerede maleri af Carl Thomsen, som er op-
hængt i én af bispegårdens stuer.  
 
Og efter kaffe med kage var der foredrag af Jens Bache: Om at have en Monrad i familien. Jens Bache er ef-
terkommer efter Monrad (tipoldebarn). Foredraget var Illustreret med fotos af malerier og genstande, som 
familien har arvet og passet på efter Monrad. Hovedemnerne i foredraget var: 

 Monrad-slægten og familiesagaen 
 Monrad som Grundlovens fader (founding father) 
 Kunst som en del af Monrads politiske projekt 
 Monrad som politiker og minister – med fokus på perioden 1860-61 
 Holsten, Slesvig og 1864 – og billedet af Monrads rolle i aktuel historisk litteratur om 1864 
 Årene i New Zealand – efter 1864  
 Afsluttende karakteristik af Monrad og hans mange forskellige virkeområder 

 
 
 


