
Fængselshistorisk Selskab 

 

 

 

Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 10. marts 2016 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Leif Jørgensen, 

Jens Christian Smedegaard og Jens Tolstrup (referent) 

Afbud fra: Anne Bjerrekær, Aage Egholm og Helle Thaarup 

 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2015. 

2. Generalforsamling 2016 

3. Eventuel genoptagelse af samarbejde med Domstolshistorisk Selskab 

4. Den økonomiske situation 

5. Status over: 

A. Registrering af bogsamling 

B. Registrering af fotosamling 

C. Medlemmer 

D. Solgte bøger 

6. Årsskrift 2015 

7. Status over nedlæggelse af Statsfængslet i Vridsløselille 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2015: 

Referatet blev godkendt. 

Rentzmann spurgte til arbejdet med en uddannelsesdag. Der nedsættes en lille arbejdsgruppe bestå-

ende af Torben Rasmussen, Flemming Skadhauge, Ole Hansen og Jens Tolstrup, der stiler mod at 

afholde en uddannelsesdag i efteråret 2016 med deltagelse af professionelle museumsfolk og for-

midlere. Bestyrelsen tilsluttede sig, at der kan blive visse udgifter til ”folk udefra” og eventuelt møde-

sted. 

 

2. Generalforsamling 2016: 

Tine Vigild er villig til at være dirigent. 

Hans Jørgen Engbo holder foredraget ”Fra trommedans til samfundstjeneste – Fortællinger om grøn-

landsk kriminalforsorg”. 

Helle Thaarup har tjek på afviklingen, herunder salg af bøger og udlevering af gamle numre af års-

skriftet. 

Årsskrift 2015 er klar til udlevering på generalforsamlingen. 

Leif Jørgensen og Torben Rasmussen er på valg. Leif Jørgensen stillede sit kandidatur til rådighed. 

Aage Egholm har efterfølgende til Jens Tolstrup oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen på 

generalforsamlingen, som han desværre ikke kan deltage i. Dette betyder, at der skal foretages ny-

valg til bestyrelsen. 

Jens Tolstrup sørger for vingave fra Crime Wine til foredragsholderen. 
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3. Eventuel genoptagelse af samarbejde med Domstolshistorisk Selskab: 

Tidligere Byretspræsident Bjarne Petersen har henvendt sig til Torben Rasmussen med opfordring om 

et møde om eventuelt fremtidigt samarbejde. 

Aftalt at Torben Rasmussen, Helle Thaarup og Jens Tolstrup mødes med personer fra Domstolshisto-

risk Selskabs bestyrelse til en indledende drøftelse. 

 

4. Den økonomiske situation: 

Revideret regnskab for 2015 omdeltes og blev underskrevet, Jens Tolstrup sørger for underskrift fra 

Anne Bjerrekær og Aage Egholm. 

Torben Rasmussen oplyste, at Koncern IT har forsynet Nytorv med funktionelt IT-udstyr, herunder en 

printer/scanner. 

 

5. Status over: 

A. Registrering af bogsamling: 

Studentermedhjælperen arbejder støt fremad. Yderligere reoler vil komme fra Jens Tolstrups tid-

ligere kontor. 

B. Registrering af fotosamling. 

Jens Tolstrup foreslog, at studentermedhjælperen ansættes til registrering og scanning af billed-

materiale indtil videre. 25.000 kr. til dette formål blev godkendt af bestyrelsen. 

Informationsgruppen vil være behjælpelig med at identificere og tidsbestemme de mange bille-

der. Første gang på en såkaldt ”billeddag” på Nytorv den 18. april kl. 10 – 15.  

C. Medlemmer: 

Stabilt med en vis til- og afgang af enkeltmedlemmer. Helle Thaarup, Torben Rasmussen og 

eventuelt Peter Schultz overvejer, om den nye struktur kan give anledning til ændring i kriterierne 

og prisen for institutionsmedlemskaber. 

D. Solgte bøger: 

Helle Thaarup sørger for opdaterede tal til formandens beretning på generalforsamlingen. 

 

6. Årsskrift 2015: 

Årsskriftet bliver klar til udlevering på generalforsamlingen. 

 

7. Status over nedlæggelse af Statsfængslet i Vridsløselille: 

Torben Rasmussen deltager i første møde i styregruppen den 10. marts og sørger for stikord om pla-

ner og overvejelser vedrørende Vridsløselille og Kærshovedgård til formandens beretning på general-

forsamlingen. 

 

8. Eventuelt: 

Jens Tolstrup orienterede om postdoc projektet ”Kriminalforsorg i Frihed”. Tredje udkast til en skitse 

om et sådant projekt blev udleveret.  

Anne Bjerrekær har efterfølgende oplyst, at bestyrelsens medlemmer vil blive inviteret til åbningen af 

fire nye udstillinger i Fængselsmuseet søndag den 29. maj 2016 kl. 12.00. 
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9. Næste møde: 

Det aftalte møde torsdag den 12. maj kl. 13.00 på Nytorv er efterfølgende flyttet til 

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 11 – 15 i Horsens. Dette for at Anne Bjerrekær kan deltage, men navn-

lig fordi bestyrelsen vil tage afsked med Aage Egholm ved en lille frokost på FÆNGSLET. 

 

 

Den 15. marts 2016 

/ Jens Tolstrup  


