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Torben Rasmussen  
Jens Tolstrup (referent) 
 

Der var afbud fra Anne Bjerrekær, Jens Chr. Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen  
 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 10. februar 2012 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

Der har været fremgang i medlemstallet, ligesom der nu er 26 institutionsmedlemmer.  

Bestyrelsens medlemmer – og andre – fortsætter arbejdet med at skaffe flere personlige og 

institutionsmedlemmer.  

Jørgen Bang oplyste, at Horsens netop har haft pensionistdag, og at der formentlig kommer 2 

– 3 indmeldelser. 

Anne Bjerrekær er nu chef for Horsens Museum, Fængselsmuseet og Kunstmuseet i Horsens. 

Jens Tolstrup oplyste, at overinspektør Henrik Skov Kristensen har bedt om hjælp med at 

skaffe en sort uniform fra 1945 – 47 til brug i den permanente udstilling om Fårhuslejren. 

 

3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens konstituering: 

Generalforsamlingen var godt besøgt. 

Bestyrelsen konstituerede sig ved genvalg, det vil sige: 

William Rentzmann, formand 

Jørgen Bang, næstformand 

Jens Tolstrup, sekretær 

Torben Rasmussen, kasserer 

Torben Rasmussen oplyste, at man burde se på en ændring af kassererfunktionen, der var 

noget tidkrævende, og som navnlig tog tid fra den nuværende kasserers arbejde i informati-

onsgruppen og med uddannelse. Han foreslog, at man på sigt fandt en ordning, hvor en med-



arbejder blev honoreret for i fritiden at varetage kassereropgaverne, herunder det efterhån-

den rimelig store bogsalg. 

Formanden bad Torben Rasmussen om at beskrive opgaverne og fremkomme med forslag til 

en honoreret post. 

 

4. Orientering fra Informationsgruppen 

Torben Rasmussen oplyste, at Jens Christian Smedegaard nu er indtrådt i gruppen. Der vil i 

efteråret blive afholdt en uddannelsesdag for museumsmedarbejderne. Dagen afholdes i 

Horsens, og emnet bliver udstillingsteknik. Datoen er endnu ikke fastlagt. 

Jens Tolstrup oplyste, at Ressourcestyringskontoret med hjælp af Torben Rasmussen, ham 

selv og afdelingsleder Peter Larsen nu har iværksat et bogprojekt om arbejdsdriften i 100 år. 

Det er lykkedes at få historikeren Henrik Fode til at påtage sig opgaven. De tre ovenfor nævn-

te fungerer som redaktionsudvalg i forhold til bogen.  

Øhavsmuseet (tidligere Faaborg Kulturhistoriske Museer) vil nu reorganisere deres arrestud-

stilling, og Jens Tolstrup har Torben Rasmussen bistår. 

Ole Hansen og Preben Thygesen er gået i gang med at ordne arkivet, herunder kassere øde-

lagte arkivalier på grund af oversvømmelsen sidste år. 

2., 3. og 4. etage i forbygningen er nu ved at være istandsat, og arkivet flytter op i etagerne.  

Leif Jørgensen har givet tilsagn om at starte arbejdet med et billedarkiv. IT-kontoret har givet 

tilsagn om udlån af nødvendigt apparatur.  

Horserødlejrens Museum holder 10 års jubilæum den 22. juni 2012. Bestyrelsens medlem-

mer er velkomne. Invitation udsendes senere fra Horserødlejrens Museum. 

Det påregnes, at den permanente udstilling i Frøslevlejren om Fårhuslejrens historie vil blive 

åbnet 1. februar 2013. Bestyrelsen vil modtage invitation. 

 

5. Kommende møder: 

Der er aftalt bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 13.00 på formandens kon-

tor. 

Af hensyn til at kunne få overinspektør Henrik Skov Kristensen som foredragsholder på den 

kommende generalforsamling blev datoen for denne aftalt til mandag den 18. marts 2013 kl. 

15.00 i direktoratet. 

 

6. Eventuelt  

Intet. 

 


