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Referat af 

bestyrelsesmødet den 17. april 2013 

i Strandgade 100 

I mødet deltog: 
William Rentzmann 
Jens Christian Smedegaard 
Jørgen Bang 
Aage Egholm 
Anne Bjerrekær 
Frede Kruse-Christiansen  
Torben Rasmussen 
Jens Tolstrup (referent) 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 28. november 2012: 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling den 18. marts 2013: 
Referat vedrørende generalforsamling blev udleveret på mødet. 

 
3. Konstitution efter valg på generalforsamlingen: 
Aage Egholm og Jens Tolstrup blev genvalgt.  

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
William Rentzmann fortsætter som direktoratets repræsentant, og bestyrelsen pegede på ham 
som formand. 
Torben Rasmussen og Jens Tolstrup fortsætter som henholdsvis kasserer og sekretær. 

 
4. Meddelelser fra formanden og sekretariatet: 

A. Selskabets økonomi: 

Kassereren oplyste, at økonomien er sund. Der var på mødedatoen ca. kr. 200.000 i 
overskud, men årsskrift 2012 var på dette tidspunkt endnu ikke betalt. 
Det aftaltes, at selskabet vil give Statsfængslet i Nyborg 30.000 kr. til udgivelsen af et 
jubilæumsskrift om Nyborg, mod at selskabet modtager et antal bøger. Antallet aftales 
senere. 

B. Dokumentation af Pensionen på Fanø og Statsfængslet i Vridsløselille: 

Det aftaltes, at Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Mogens Madsen kontakter pensi-
onen. Dette er efterfølgende sket, og det er aftalt, at fotograf Svend Erik Andersen 
gennemfotograferer institutionen. Udgiften afholdes efter aftale af Ressourcestyrings-
kontoret. 
For så vidt angår Vridsløselille, skal det afklares, hvilke tanker Vridsløselille gør sig om 
dokumentation, når de lukker. Kroppedal er fortsat inde i billedet, og der er tilsynela-
dende en løbende drøftelse i gang. 
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C. Publikationer på vej: 

Bogen om arbejdsdriften (Arbejde bag tremmer) udkom den 17. april 2013. Den er ud-
givet i selskabets navn, men udgifterne er afholdt af Ressourcestyringskontoret.  

Arresthuset i Sønderborg arbejder med et 100 års skrift til den 12. september 2013. 
Peter Garde har givet tilsagn om at skrive det historiske afsnit, mens Eva Worm og ar-
resthuset står for et afsnit om arresthuset i dag. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at selskabet ikke har mulighed for at yde tilskud til 
”små” jubilæumsskrifter. 

D. Årsskrift 2013: 

Hovedindholdet er aftalt; Fængselsforbundets jubilæum, Nyborgs jubilæum, Arbejds-
driftens jubilæum, kunst i fængsler, Kirkens Korshær, Jyderups jubilæum, Dansk For-
sorgsselskab, Tønder Museum. 

E. Fårhuslejrens Museum: 

Jørgen Bang og Jens Tolstrup deltog i åbningen af Fårhuslejrens Museum den 22. marts 
2013. En særdeles gennemarbejdet og seværdig udstilling. 

F. Nytorv 21 - renovering: 

Københavns Fængsler er nu i gang med renovering af stueetagen. Så alle fire etager er 
snart klar. 
Der skal indgås aftale med Københavns Fængsler om rengøring. Der er tanker om at få 
en lille, mere permanent udstilling om arbejdsdrift. 

G. Vestre Fængsels Museum: 

Vestre Fængsels museum er nu åbnet efter en donation på 1 mio. kr. fra Feriefonden. 
Donationen indebærer pligt til offentlig åbning.  
Torben Rasmussen udleverede en lille kopieret publikation om legetøjsarbejdet i 
fængslerne gennem 25 aar (1905 – 1930). Den er udgivet af Aktieselskabet Dansk Le-
getøjsfabrik, København, i 1930.  

 

5. Orientering fra Informationsgruppen 
A. Nyhedsbrev: 

Medlemmerne er opfordret til at indsende nyheder/omtaler mv. til Helle Thaarup. 

B. Kulturnatten 2013: 

Selskabet vil være til stede. Frivillige der kan melde sig til Helle Thaarup eftersøges. 

C. Uddannelsesdag den 18. juni 2013 i Frøslevlejren: 

Der afholdes uddannelsesdag fra kl. 10.00 – 16.00 med rundvisning i både Frøslevslej-
rens og Fårhuslejrens Museum samt foredrag v/overinspektør Henrik Skov Kristensen. 

D. Selskabets arkiv: 

Ikke ødelagt materiale flyttes til stueetagen. 

E. Billedarkiv: 

IT-kontoret hjælper med et system, der kan spille sammen med museernes ARKIBAS.  
Informationsgruppen sørger for, at digitale billeder fra publikationer kommer i billed-
arkivet.  
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Informationsenhedens papirbilleder er afleveret og indgår i registreringen. Formanden 
bemærkede hertil, at det er et godt initiativ. 

F. Gruppe om Dansk Forsorgsselskab: 

Informationsgruppen forsøger at starte en arbejdsgruppe om Dansk Forsorgsselskab 
med blandt andre Lisbet Heine og Mogens Madsen. 
Der skal forsøges udarbejdet en liste over, hvem fra forsorgsselskabets tid der endnu 
lever, og som kan medvirke ved interview, materiale og billeder. Formanden bemær-
kede, at materiale fra Dansk Forsorgsselskab på ca. 3 kasser er afleveret til informati-
onsgruppen.  
Torben Rasmussen spurgte til det betydelige materiale, som er afleveret fra professor 
Waabens bo. Formanden oplyste, at Ole Ingstrup havde henvendt sig til sønnen Henrik 
Waaben med forespørgsel om, hvorvidt selskabet må anvende materialet 

G. Gruppe om kost og kostreglement: 

For så vidt angår kost og kostreglement er der samlet en del materiale i Ressourcesty-
ringskontoret, men der mangler en ”driver” til at etablere gruppen. 

 

6. Næste møde: 
Aftalt til onsdag den 11. september 2013 kl. 11.00 på Søbysøgård. Der er truffet aftale med fæng-
selsinspektør Lars Skjødt Vinther om besøget.  

 

7. Eventuelt  

 Anne Bjerrekær oplyste, at museet i Horsens søger penge til formidling + en 3-årig formidler-
stilling. E-jail projektet ligger nu på nettet. Et system, hvor brugerne også kan komme til or-
de. FÆNGSLET er fortsat en stor succes, men der er kun én egentlig ansat (Maria Berg Briese) 
og p.t. 16 fleksjobbere mv. 

 Jens Tolstrup vil bede Statsfængslet i Nyborg om at invitere bestyrelsen og informations-
gruppen til 100 års dagen den 12. juli 2013.  


