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Generalforsamling  

Årets generalforsamling finder sted den 8. 

marts 2017, kl. 15.00 i Direktoratet for Krimi-

nalforsorgens lokaler i København. Dagsorden 

ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning   

3. Regnskab   

4. Fastsættelse af kontingent   

5. Indkomne forslag   

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen   

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen   

8. Valg af revisorer   

9. Eventuelt   

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på ge-

neralforsamlingen skal være selskabet i hænde 

senest den 28. februar 2017. 

Efter generalforsamlingen vil tidligere centerdi-

rektør Annette Esdorf fortælle om KiF’s historie.  

I øvrigt vil det nyeste årsskrift sædvanen tro 

blive offentliggjort.  
 

Uddannelsesdag 

Igen i år afholder vi en uddannelsesdag. Vi stiler 

mod, at det bliver den 16. maj på Vridsløselille 

Fængsel.  

 
Kulturnatten 2017 

Vestre Fængsels 

museum holdt 

åbent i forbindelse 

med kulturnatten i 

efteråret 2017.  

Et hold af dygtige 

og engagerede ku-

stoder stod parat 

til at modtage gæ-

sterne. Allerede 

ved åbningen kl. 

18.00 var der lang 

kø op ad Vestre Kirkegårds Allé, og da museet 

lukkede kl. 23.00 havde 804 kulturinteresse-

rede gæster været indenfor.  

 
Nyt job 

Bestyrelsesmedlem Anne Bjerrekær som har 

været en af drivkræfterne bag fængselsmuseet 

i Horsens, er pr. 1. januar 2018 ansat som ny 

direktør på Det Grønne Museum. Vi ønsker Anne 

stort tillykke med de nye udfordringer! 
 

Kastellets venner 

Foreningen Kastel-

lets venner har udgi-

vet en bog om fæng-

selshistorien gen-

nem 250 år. Der er 

tale om en meget 

flot og spændende 

bog, som medlem-

mer af Fængselshi-

storisk Selskab har 

mulighed for at købe 

for en særlig lav pris 

på kr. 150 inkl. porto 

(normalpris 200 kr. + porto) ved henvendelse til 

foreningen på Kastellets venner (husk at hen-

vise til medlemskabet og aftale med Niels Els-

borg) 
 

Jubilæum i KRIM 

I september 2017 blev KRIM’s 50-årige historie 

markeret. Dette skete blandt andet ved udgi-

velse af en bog, hvor ikke mindre end 26 forfat-

tere har skrevet 22 spændende og læseværdige 

artikler med emner inden for straffuldbyrdelse, 

kriminologi, alternativer til fængselsstraf, krimi-

nalforsorg, sociologi, menneskerettigheder mv. 

KRIM fik en vanskelig fødsel i en brydningstid i 

1960’erne og 1970’erne, hvor der var oprør 

mod samfundsstruktur og alle former for auto-

riteter. I fængslerne var man ikke udelt begej-

strede for KRIM’s ”utidige 

indblanding” i hverdagen. 

Dog så mange fængselsan-

satte det også som en kær-

kommen lejlighed til at æn-

dre på et gammelt og på 

mange måder stivnet sy-

stem.  Landsforeningen 

KRIM har gennem alle 
årene været med til at 

sætte spørgsmålstegn ved nytten af en streng 

og restriktiv straffepraksis 
 

Kontingent 2018  

Indbetaling af kontingent for 2018 (100 kr. for 

privatmedlemmer) foretages til selskabets 

bankkonto i Sydbank (reg. 6737, konto 

0143678). Endvidere er det muligt at betale 

kontant i forbindelse med generalforsamlingen 

den 8. marts 2018.  

mailto:faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk
https://www.kastelletsvenner.dk/j30/index.php/boger-udgivelser/10-boger/books-interne/62-kastellet-frederikshavns-faengselshistorie-gennem-250-ar
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD6un30tLYAhXrHJoKHZA8CVkQjRwIBw&url=https://lindasnetsted.wordpress.com/2014/11/08/faengselsmuseet-ved-vestre-faengsel/&psig=AOvVaw20PfeAgEikA90a1Wl8dqPP&ust=1515854134509112
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi749yV19LYAhUMKpoKHZcZDmgQjRwIBw&url=http://forlag1.dk/shop/produkt/fakta/krim-50-aars-kriminalpolitik/&psig=AOvVaw1PZerWAXMZlw7W1NUOAjZl&ust=1515855291930988

