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1. Godkendelse af referat af møde den 10. november 2011 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

Medlemsstatus: 

169 personlige medlemmer og 25 institutionsmedlemmer 

Bogmessen i Forum den 11. – 13. november 2011: 

William Rentzmann, Peter Kramp og Henrik Skov Kristensen gav interview vedrørende deres 

bøger. 

Bøger: 

Straffelejren er nu kommet i 3. oplag og Selskabet støttede projektet med køb af 80 eksem-

plarer for 25.000 kr. Disse er udbudt til medlemmerne for 300 kr. Der er solgt ca. 20 eksem-

plarer.  

Torben Rasmussen oplyste, at der under skybruddet i København havde været vandskade i 

kælderen under Nytorv 21. En del arkivalier var gået tabt. Arkiv og bogdepot er nu flyttet til 1. 

etage. 

På formandens forespørgsel oplyste Torben Rasmussen, at selskabets bøger vil blive udbudt 

på generalforsamlingen. Salget under Kulturnatten havde været småt 

150 års jubilæum i Arresthuset i Odense: 

William Rentzmann beklagede, at han ikke kunne være til stede ved jubilæet.  

Det var en festlig dag med mange gæster – også pensionister. 

Der var en fyldig omtale i seneste nummer af Fængselsfunktionæren. 

Der er udgivet et godt jubilæumsskrift af Peter Garde og Eva Worm. Selskabet har købt for 

5.000 kr. af oplaget. Bogen er finansieret af arresthuset og arrestinspektør-embedet. Den er 



til salg for 40 kr. til medlemmerne. Jens Tolstrup medbragte eksemplarer til de bestyrelses-

medlemmer, der ikke allerede havde fået jubilæumsskriftet. 

Der var tilslutning til, at et eksemplar af jubilæumsskriftet får tilføjet oplysninger om personer 

og situationer og henlægges i Selskabets arkiv. 

Jubilæumsskrift for Statsfængslet i Nyborg: 

Fængslet mangler stadig tilsagn fra fonde. Man har søgt 436.000 kr. ved Erindringsmøntmid-

lerne.  

Der er planlagt en vis medfinansiering fra fængslet. 

På bestyrelsesmødet den 10. november 2011 besluttede man at købe mindst 100 eksem-

plarer til salg til medlemmerne. 

Arne Tornvig er optimistisk med hensyn til, at projektet kan gennemføres. 

Forbundets 100 års jubilæum: 

Forbundet har entreret med historikeren Søren Federspiel, Knuths Forlag. Jens Tolstrup vil på 

Selskabets vegne bistå Søren Federspiel. Første møde mellem dem er den 7. marts 2012.  

Arbejdsdriftens jubilæum: 

Ressourcestyringskontoret overvejer et skrift på 100 sider. Jens Tolstrup vil eventuelt bistå på 

Selskabets vegne. 

Formanden udtrykte tilfredshed med, at der er gang i produktionen af historiske værker. 

Årsskrift 2011: 

Skriftet er nu i trykken. Det er på 143 sider og med mange illustrationer. Det indeholder bl.a. 

følgende artikler: 

Fårhuslejren af Henrik Skov Kristensen 

Horsens Museum og Statsfængslet i Horsens v/Maria Briese 

Peter Gardes foredrag fra sidste generalforsamling 

Årsskriftet vil blive udleveret til medlemmerne på generalforsamlingen. 

 

3. Generalforsamling 2012: 

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2012 kl. 15.00 i direktoratet (kanti-

nen). 

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne i marts og indkaldelsen skal ske senest 14 

dage før med eventuelt forslag til formanden senest 7 dage før. 

Forslag til dagsorden: 

 Valg af dirigent (Tine Vigild har givet tilsagn) 

 Formandens beretning 

 Aflæggelse af regnskab (Torben Rasmussen) 

 Fastlæggelse af kontingent. Det foreslås at fastholde de nuværende 100 kr. for person-

lige medlemmer og 1.000 kr. for institutionsmedlemmer 

 Valg af to medlemmer til bestyrelsen (Jørgen Bang og Torben Rasmussen). De er begge 

villige til genvalg.  

 Valg af suppleanter (Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen – der er endnu intet tilsagn) 

 Valg af revisorer (Janni Holst og Helle Thaarup er villige til genvalg) 

Peter Kramp har givet tilsagn om at foredrage om træk af retspsykiatriens historie.  

Der var tilslutning til, at Peter Fransen (Nyborg 100 år), Søren Federspiel (Fængselsforbundet 

100 år) og en repræsentant for Ressourcestyringskontoret kort fortæller om deres projekter. 

 

4. Orientering fra Informationsgruppen 

Torben Rasmussen oplyste, at gruppen mødes regelmæssigt lokalerne i Nytorv 21.  

Den nye hjemmeside vil blive fremvist på generalforsamlingen. 



Der er netop udsendt nyhedsbrev. 

Der blev kun gennemført én uddannelsesdag i 2011. Der stiles mod to i 2012, fx en dag i for-

bindelse med at Horsens er åbnet (formidling og registrering) og en i efteråret om billedarki-

ver. Leif Jørgensen har givet tilsagn om at medvirke i en billedgruppe. 

Der blev kun solgt tre bøger i forbindelse med Kulturnatten. Vi vil forsøge at lægge bogsalget 

ved slutningen af rundgangen i fængslet med indkøbsposer lavet af et arresthus. 

Ole Hansen og Preben Thygesen går nu i gang med systematisering af Selskabets arkivalier i 

Nytorv 21.  

Gruppen har taget sig af en del henvendelser fra publikum. 

 

5. Eventuelt  

Torben Rasmussen og Jens Tolstrup har kontakt med Øhavsmuseet (tidligere Faaborg Kultur-

historiske Museum), der påtænker en nyopsætning af udstillingen i Faaborg arrest. 

 

6. Næste møde 

Vi stiler mod fredag den 22. april 2012 i Horsens afhængig af åbningsdatoen for fængsels-

museet. 

Efterfølgende er åbningsdagen fastsat til onsdag den 16. maj 2012. Det overvejes at indkalde 

til bestyrelsesmøde denne dag, mere herom senere. 


