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Leif Jørgensen 

Anne Bjerrekær 

Jens Tolstrup (referent) 

Helle Thaarup 

 

Indledningsvist konstituerede bestyrelsen sig med William Rentzmann som formand og Jens 

Tolstrup som næstformand samt sekretær. Man bød velkommen til Helle Thaarup som 

tilforordnet kasserer mv. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. marts på Nytorv: 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Evaluering af generalforsamlingen den 25. marts 2015: 

Bestyrelsen kunne glæde sig over en vel gennemført generalforsamling og et særdeles 

interessant foredrag ved museumsoverinspektør Henrik Skov Kristensen. Referat af 

generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden. 

 

3. Evaluering af uddannelsesdagen den 4. maj 2015 på Møgelkær: 

En særdeles god dag på Møgelkær med ca. 25 deltagere, herunder to nye fra Nyborg samt en 

ny fra Sdr. Omme. 

Alle deltagere ville meget gerne deltage i næste uddannelsesdag, som Informationsgruppen 

vil arrangere i løbet af et år. 

Det blev anført, at hvis generalforsamling og uddannelsesdag skal gennemføres på samme 

dato (hvad der giver godt fremmøde til generalforsamlingen) skal transport mellem de to 

begivenheder undgås, idet uddannelsesdagen ellers bliver for tidsmæssigt presset. 

 



4. Selskabets nye rejseregler: 

Aftalt, at Helle Thaarup sender de gældende regler til bestyrelsen, Informationsgruppen, KiF-

gruppen og andre grupper og personer, der bliver relevante. Reglerne er sendt den 19. juni 

2015. 

 

5. Den økonomiske situation: 

Helle Thaarup oplyste, at der p.t. er ca. 250.000 kr. på kontoen, idet Kriminalforsorgens 

tilskud for både 2014 og 2015 indgik i begyndelsen af 2015. 

Formanden henledte opmærksomheden på, at det af regnskabet bør fremgå, hvilke beløb, 

der er reserveret til fremtidige aktiviteter. Det blev aftalt, at Helle Thaarup taler med 

Smedegaard om fremgangsmåder ved hensættelser herunder udgifter til årsskrift og 

lignende. 

Informationsgruppen anmodes om til næste bestyrelsesmøde at fremkomme med forslag til 

kommende udstillinger på Nytorv og de dermed forbundne udgifter (fx udstillingsmontrer, 

udarbejdelse af masterplan eventuelt med assistance fra et professionelt firma). 

Bestyrelsen tiltrådte, at Informationsgruppen kan disponere over indtil 20.000 kr. til eventuel 

aflønning af arbejdskraft til registrering, se også nedenfor under punkt 6.a og b. 

 

6. Status over: 

A. Registrering af bogsamling: 

Jens Tolstrups bogsamling er (næsten) færdigregistreret og overført til Nytorv, men 

endnu ikke opstillet. 

Formanden oplyste, at han har en del faglitteratur, der til sin tid skal indgå i Selskabets 

bibliotek. 

Den betydelige bogsamling i Østjyllands arkiv (tidligere Statsfængslet i Horsens) skal 

pakkes, sendes til Nytorv og registreres. 

Registrering af Selskabets ”egen” samling er sat i bero på grund af Ole Hansens 

sygdom. 

 

B. Registrering af fotosamling: 

Henny Mesnickow har givet tilsagn om at bistå Leif Jørgensen. Et betydeligt arbejde 

tilbagestår, og spørgsmålet om betalt arbejdskraft kan blive aktuelt. 

 

C. Medlemmer: 

Der er tilgået to nye institutionsmedlemmer (områderne København og Hobro), mens to 

arrestinspektørembeder er bortfaldet. Jens Tolstrup skriver til Kolding og Ringsted om 

institutionsmedlemskab. Efterfølgende har områdekontoret i Kolding meldt sig ind. 

P.t. har vi 187 personlige medlemmer. 

 

D. Solgte bøger: 

Bogsalget er stabilt. Dog har skrivelsen om tilbud på arresthus-bogen foranlediget nogle 

temmelig store ordrer. 



7. Status vedrørende Årsskrift 2015: 

Der er to artikler næsten klar til tryk. Det drejer sig om ”Kirkerne i Nyborg statsfængsel” og 

”Arresthuse under besættelsen”. 

Maria Rytter og Sarah Smed har begge givet tilsagn om hver sin artikel (henholdsvis Mandela 

og Forsorgsmuseet). 

 

8. Dokumentation af Vridsløselille: 

Et påtænkt møde i slutningen af juni må udskydes til omkring 1. september 2015. 

Deltagere bliver fra Kriminalforsorgen: William Rentzmann, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup, 

Kim Andersen (+ en eller flere fra Vridsløselille) og områdedirektør Rasmus Andersen samt 

Karsten Madsen, Ringsted. 

Derudover deltager: Museumschef Lars Buus og en række medarbejdere fra Kroppedal samt 

Albertslund Kommune, som Lars Buus indkalder. 

 

9. Waabens materialesamling: 

Samlingen er overgivet til professor emerita Inger Dübeck, fra hvem man endnu ikke har hørt 

noget. 

Formanden vil med Ole Ingstrup drøfte, hvem der kontakter hende, for at høre, hvordan 

arbejdet skrider frem. 

 

10. Eventuelt: 

Jens Tolstrup orienterede om KiF-gruppen. 

Der indsamles erindringer (interviews) og det forsøges at få etableret en ph.d. opgave 

”Kriminalforsorgen i frihed – Krydsfeltet mellem privat velgørenhed og straffuldbyrdelse”. 

Det springende punkt bliver finansieringen af et sådant studie – op til 1,5 mio. kr. fordelt over 

tre år. 

Institut for Historie og Center for velfærdsstatsstudier, begge SDU, finder emnet interessant 

og relevant. 

Det blev aftalt, at Jens Tolstrups oplæg sendes til bestyrelsen og Informationsgruppen.  Dette 

er sket den 8. juni. 

 

11. Næste møde: 

Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 11.00 – 14.00 på Nytorv. 

 

 

 

Jens Tolstrup 

Sekretær 

 


