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Referat af bestyrelsesmøde 

den 12. august 2021 

 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Henny Mesnickow, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup, Frede Kruse-

Christiansen og Helle Thaarup (referent) 

Afbud fra: Sarah Smed, Peder Jørgensen og Mogens Madsen  

 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2021: 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Ad punkt 6.C: omkring effekter fra Kærshovedgård blev det aftalt, at William Rentzmann tager kontakt 

til områdedirektøren i Hobro, mens Torben Rasmussen taler med Horsens Museum. 

Ad punkt 6.E: Jens Tolstrup oplyste, at han har en aftale med Ditte fra Østfyns Museer.  

Ad punkt 8: tanker om etablering af et informationsforum nævnes på generalforsamlingen. 

 

2. Generalforsamling den 18. august 2021: 

Jens Tolstrup udarbejder et talepapir til brug for William Rentzmanns beretning.  

Henny Mesnickow sender formanden et par ord om status for Vridsløselilles fremtid. 

Frede Kruse-Christiansen, der ikke havde haft mulighed for at underskrive det reviderede regnskab for 

2020, tiltrådte regnskabet. 

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 100 kr. og 1.000 

kr. for private / institutioner. 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer, som er på valg, er alle villige til genvalg. 

Der er ikke indkommet forslag jf. punkt 5. 

Efter generalforsamlingen holder Peter Fransen foredrag om tuberkulosesygeplejersken jf. neden for 

under punkt 4. 

 

3. Økonomi:                                 

Helle Thaarup oplyste, at regnskabet indtil videre følger det budgetterede. 

 

4. Årsskrift 2021: 

Følgende forslag er i spil: 

 Artikel af Peter Fransen om den første kvindelige ansatte i Nyborg (en tuberkulose-sy-

geplejerske).  

 Henrik Skov Kristensen om den danske forvaltning i Horserød og Frøslev – med bag-

grund i hans nye bog, der er udkommet medio august 2021. Artiklen er modtaget. 
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 Horsens Museum om Lorentzen-udstillingen v/Lea Herbers Poulsen. 

 KRIFO’s 50 års jubilæum. Frede Kruse-Christiansen oplyste, at han har skrevet et bidrag 

om oprettelsen. Jens Tolstrup har kontakt med Anders Strandhave om den videre histo-

rie. 

Der afholdes redaktionsudvalgsmøde den 18. august 2021. 

 

5. Samlingernes fremtid, herunder: 

A. Vridsløselille / Fængselsmuseum Øst: 

Henny Mesnickow oplyste, at der fortsat er et godt samarbejde med Albertslund Kommune, Freja og 

Enggaard.  

Der er planlagt to rundvisninger for Enggaards medarbejdere.  

William Rentzmann kunne desværre oplyse, at Nordisk Film for tiden ikke er meget interesserede i et 

samarbejde med os. 

 

B. Vestre Fængsel: 

Museumsfolkene fra Vestre er fortsat på Nytorv hver anden tirsdag. Torben Rasmussen fortalte, at det 

går rigtig godt. Etablering af portnerrummet er kommet et langt skridt videre.  

Endvidere arbejdes der på en legetøjsudstilling samt en udstilling om straffe-anordninger. 

 

C. Øvrige samlinger: 

Se bemærkninger vedrørende Kærshovedgård under punkt 1. 

 

6. Eventuelt: 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 

 

7. Næste møde: 

Fredag den 3. september 2021, kl. 13.00 på Nytorv. 

Generalforsamling: onsdag den 18. august 2021 kl. 15.00 i direktoratet. 

 

20. august 2021 / Helle Thaarup  


