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Indbetaling af kontingent for 2011 

Opmærksomheden henledes på, at kontin-

gentet betales forud for ét år ad gangen. 

Medlemmer, der endnu ikke har betalt 

kontingent for 2011, kan foretage indbeta-

ling på selskabets bankkonto: 

6737– 014367 

Taksten er uændret 50 kr. for enkeltmed-

lemmer og 500 kr. for institutioner og for-

eninger. 

Der vil derudover være mulighed for at be-

tale (kontant) umiddelbart inden general-

forsamlingen. 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen 2011 

Der afholdes ordinær generalforsamling 

tirsdag den 22. marts 2011 kl. 15.00. 

Generalforsamlingen afholdes i Domhuset 

på Nytorv, hvor Selskabet har lånt byrets-

præsidentens mødesal. 

Vi mødes i Domhusets forhal, hvor der vil 

være henvisning til mødesalen på 1. sal. 

 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Regnskab 

 Indkomne forslag 

 Fastsættelse af kontingent 

 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Valg af revisorer 

 Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsam-

lingen skal ifølge vedtægterne være for-

manden i hænde senest 7 dage før datoen 

for generalforsamlingens afholdelse. 

 

Efter generalforsamlingen 

I forlængelse af generalforsamlingen vil 

tidligere dommer Peter Garde holde et fo-

redrag om ”Arresthusenes historie”.  

 

 

 

 

Foredraget tager sit udspring i Peter Gar-

des arbejde med bogen ”Danmarks arrest-

huse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter foredraget vil der være mulighed for 

at se Selskabets lokaler i bygningen foran 

Nytorvs Fængsel. 

Der vil være et lettere traktement. 

Horsens Museum vil demonstrere sit inter-

aktive program, der viser lokaliteter, gen-

stande og begivenheder i det tidligere Hor-

sens Statsfængsel. 

Endelig vil der være nogle mindre udstillin-

ger af genstande i nogle af de endnu ikke 

istandsatte lokaler. 

 

Publikationer 

I forbindelse med generalforsamlingen vil 

medlemmer af Fængselshistorisk Selskab 

kunne erhverve følgende publikationer, der 

er udgivet af Fængselshistorisk Selskab 

eller i samarbejde med Selskabet: 

 Årsskrifterne for 2007, 2008 og 2009 

kan købes for 100 kr. pr. stk. 

 Jan Kaarsens bog ”Kærshovedgård” 

kan ligeledes købes for 100 kr. 

 Jubilæumsskriftet for Sdr. Omme kan 

erhverves for 40 kr. 

 Bogen ”Vridsløselille 1859 – 2009” 

koster 40 kr. 

 Bogen ”Direktoratet for Kriminalfor-

sorgen 1910 – 2010” kan købes for 

100 kr. 

 Bogen ”Danmarks arresthuse” kan 

købes for 400 kr. 

Bemærk at vi kun kan tage mod kontanter. 

 


