
Kaj Munk Selskabet. 

Referat af bestyrelsesmødet den 17. april 2007 – det første efter formandsskifte. 

Afholdt på Aalborg Universitet / Kaj Munk Forskningscentret 

Tilstedeværende: Søren Dosenrode (formand), Peter Øhrstrøm (næstformand), Vagn Egetoft 

(arkivar), Elsebeth D. Kruse (referent). 

Afbud fra: Jørgen Albretsen, kasserer) 

 

  

1)  

Dagsordenen godkendtes. 

 

2)  

KMS’ økonomi. 

Kassereren var fraværende, men havde skriftligt fremsendt beretning og regnskab. 

Heraf fremgik bl.a.: antal medlemmer: 154, hvoraf 27 per 15./4. ikke har betalt kontingent for 2007. 

Det blev besluttet, at der med næste nummer af Munkiana vedlægges en rykker til de aktuelle, som 

herefter slettes som medlemmer, hvis de ikke betaler. 

 

Pr. 15./4. var der 2.423,04 kr. på kontoen. 

Heraf blev det besluttet at betale en restgæld til Lings på kr.1.500,-. 

Det andet udestående med Lings: regningen på kr. 2.080,50 kr. for Munkiana 35, må afregnes 

hurtigst muligt. 

 

3) 

Samarbejdet med KMF herunder Munkiana og DVD-projektet. 

Peter Øhrstrøm bliver ny redaktør af Munkiana. 

Jørgen Albretsen udarbejder nyt layout til Munkiana 36. 

Det bliver i A5 format, hvorved der opnås lavere forsendelsesomkostninger. 

Deadline for Munkiana 36: 1. juni 2007. 

 

Forslag til indhold via Jørgen Albretsen: 

1: Formanden har ordet 

2: Praktiske oplysninger, kalender 

3: Referat af bestyrelsesmødet 01-07  

4: artikel af Marc Auchet: Kairos eller det gunstige øjeblik. Et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og 

forfatterskab. 

 

Disse forsalg bifaldt resten af bestyrelsen. Evt. bør man dog ikke trykke hele referatet fra 

bestyrelsesmødet 01-07, men nøjes med udvalgte uddrag; det afgør formanden. 

 

KMS kan udgive bøger 

Kaj Munk Selskabet er åben over for at udgive mindre værker - i samarbejde med Kaj Munk 

Forskningscentret. 

Det kunne f.eks. være værker af forfattere som  

 

 

 

 



DVD-projektet:  

et datalingvistisk projekt, finansieret af Aalborg Universitet, 

udvikles af Cand.mag. og ph.d.studerende Ulrik Petersen, 

udgives evt. af Kaj Munk Selskabet, 

tidshorisont: hvis alt går vel: trykning af første udgave okt./nov. 2007 

 

Formål: at samle alle Kaj Munks trykte værker digitalt, sågar i alle variationer.  

 

Det ville blive et værdifuldt produkt for forskere, der skal have kildemateriale til Kaj Munk, 

men også for andre målgrupper såsom: 

 

- Almindelige borgere, der gerne vil læse Kaj Munks værker. 

  (Ofte er det ikke til at opdrive visse værker på bibliotekerne, da de er gået tabt. 

  Med denne DVD/CD-rom, vil man altid have mulighed for at finde et hvilket som helst værk af   

  Kaj Munk.) 

 

- Folkeskoleeleven / -læreren, der ønsker viden om Kaj Munk. 

 

- Gymnasieeleven / -læreren, der søger viden, evt. til en 3.g.-opgave. 

 

- Sognepræsten, der ønsker inspiration til sin prædiken. 

 

- Specialestuderende, (i eller uden for Danmark), som ønsker kildemateriale til sit studium. 

 

- Teatre / instruktører som måtte overveje at sætte et Munk-stykke op. 

 

4) 

Hvad vil vi med selskabet ? – brainstorm 

 

Jørgen Albretsen opfriskede i sit skriftlige oplæg til bestyrelsesmødet, at det på generalforsamlingen 

blev understreget, at vi i KMS skal sikre en folkelig dimension i udbredelsen af kendskabet til Kaj 

Munk. Samtidig ønskes der formidling af forskningsresultater fra KMF. 

 

Desuden blev det drøftet/nævnt: 

- Generalforsamlingen skal fortsat holdes i Vedersø, en lørdag tæt på den 13. januar. 

-  Man kunne lave et ”fordybelsesseminar” i forbindelse med at ”Ordet” sættes op på Det kongelige 

Teater. 

- Et fremtidigt seminar skulle måske finde sted i nærheden af København, evt. Roskilde.b 

- Munkiana skal fortsætte 

 

 

5) 

Hjemmeside 

Jørgen Albretsen vil påbegynde udviklingen af en ny hjemmeside for KMS. 

Den gamle side: www.kajmunkselskabet.dk skrottes! 

Den nye får navnet: www.munkiana.dk 

Serverplads fås formentlig billigst hos: one.com (http://www.one.com/da/) 

 



6) 

Næste møde 

Formanden indkalder til nyt møde, formentlig en gang i efteråret,  

senest i forbindelse med næste generalforsamling i januar 2008. 

 

7) 

Evt. 

Onsdag den 29. august er der internationalt Kaj Munk Seminar på forskningscentret, 

Emne: ”From Munk to Mohammed”: Freedom of the Press, Self-censorship, and Press Ethics.. 

Hvert år vil der på åbningsdagen for KMF, den 29. aug. blive afholdt et KM-seminar. 

 

Lings har oplyst, at han har et omfattende melodi-materiale liggende i en kasse, med forskellige 

komponisters melodier til Kaj Munks digte, som han gerne overdrager til KMF, såfremt det har 

interesse. – Og det har det, meddelte Peter Øhrstrøm. 

 

 

 

 

 

 

 


