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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 15. januar 2018 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Jens Christian Smedegaard, Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Frede 

Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup 

Afbud fra: Anne Bjerrekær 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Opfølgning på referatet: 

 Torben Rasmussen havde talt med Karen Juul-Clausen, der gerne vil hjælpe med strukturering af 

bogsamlingen. P.t. afventer vi eventuel flytning til Vestre. 

 Bog om Hald Ege er indkøbt. 

 Torben Rasmussen og Helle Thaarup har aftalt med Koncern Kommunikation, at vi kan ”arve” deres 

billeder, når de ikke længere har nyhedsværdi. Vi mangler dog en acceptabel overførselsmetode. 

Lars Vinther har givet tilsagn om at hjælpe og har udpeget Hans Ehlers som ankermand på sagen. 

 Eneste forskel på den gamle og den nye udgave af historien om ”den skrivende morder” er ifølge 

Torben Rasmussen, at den nye indeholder en efterskrift. Han anbefalede dog, at den indkøbes til 

samlingen. Torben påtog sig at indkøbe bogen, idet han har mulighed for at købe til en favorabel 

pris. 

 Henny Mesnickow donerede skrapbog over flytning af brandudstyr på Vridsløselille til selskabet. 

 

2. Status: 

A. Bogsamling: 

Der var ikke nyt om bogsamlingen. 

B. Fotosamling: 

Der var ikke nyt om fotosamlingen. 

C. Solgte bøger: 

En revideret liste blev fremlagt. Salget har været en smule højere i 2017 end i 2016, dog noget 

lavere i forhold til flere tidligere år. En del af årsagen til dette skal formentlig findes i, at der ikke er 

udgivet nye bøger i perioden.  

Arresthusbogen sælger fortsat godt. 

”Sku´ det være en anden gang” er udsolgt. 

D. Lokaler på Nytorv: 

Torben Rasmussen havde talt med Peter Schultz-Nielsen, som havde været positiv over for tanken 

om at flytte selskabet til lokaler uden for Vestre Fængsel. Torben fremlagde en tegning over første 

sal i den påtænkte bygning. Der er tale om fem rum i alt, som vi vil kunne få. Det er derudover 

afklares, om et motionsrum i stueetagen kan nedlægges, så vi også kan få lokaler der. Der er 

formentlig også mulighed for noget kælder til opbevaring, hvis der er tørt nok. 

 

3. Selskabets økonomi: 

Helle Thaarup fremlagde afsluttet regnskab for 2017. Det udviser et positivt resultat på ca. 3.500 kr.  
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Helle anbefalede, at de to reserverede poster (strukturering af bogsamling 25.000 kr. samt kr. 50.000 

til brug for flytning til nye lokaler) videreføres til 2018, hvilket blev godkendt. 

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

 

4. Informationsgruppen: 

 Nyhedsbrev udsendt d.d. og lagt på hjemmesiden. 

 Torben Rasmussen havde aftalt med Øhavsmuseet, at Informationsgruppen m.fl. kan besøge Faa-

borg Museum i april. 

 

5. Årsskrift 2017: 

Årsskriftet er lige nu til grafisk behandling. Tidsplanen overholdes indtil videre fint, så vi kan være klar 

til offentliggørelse ved generalforsamlingen den 8. marts 2018. 

 

6. Årsskrift 2018: 

 Annette Esdorf skriver hovedartiklen om KiF’s historie i fortsættelse af sit indlæg om samme emne 

ved årets generalforsamling. 

 Peter Garde skriver om de fire tyske arresthuse i Sønderjylland idet de nu er ca. 100 år gamle, og 

formentlig er mere eller mindre lukningstruede. 

 Eli Andersens gamle artikel om ”murens historie” (Vridsløselilles mur) tilsat et appendix med den 

nyere historie – herunder murens fald.  

 Artiklen fra Siden Saxo om selvmordsmordersken eventuelt perspektiveret til Jens Nielsens historie 

v/Horsens Museum – fx Maria Briese. 

 Torben Rasmussen foreslog at få skrevet de åbne anstalters historie: hvorfor lavede man dem op-

rindelig ...? William Rentzmann ville høre Ole Ingstrup, om han kunne tænke sig at skrive. Alterna-

tivt blev Jens Tolstrup foreslået. 

 Torben Rasmussen foreslog artikel om de ”gamle” behandlingsformer (arbejde, undervisning, fri-

tidssysler) som i disse år i stort omfang må vige pladsen til fordel for forskellige behandlingspro-

grammer. Torben Rasmussen blev foreslået for forfatter. 

 De tidligere lovede artikler fra Lene Skov og Connie Holt (henholdsvis fodlænke og sex-behandling) 

skal vi formentlig ikke regne med. 

 

7. Generalforsamling den 8. marts 2018 i direktoratet: 

A. Valg: 

Henny Mesnickow og Torben Rasmussen er på valg. 

Idet Anne Bjerrekær ønsker at trække sig, blev hendes post drøftet. Hun er udpeget – ikke valgt – 

og en anden fra museumsverdenen bør indtræde. Som mulige emner blev Københavns Museum 

samt Annes afløser i Horsens drøftet. Besluttet, at vi afventer, hvem der udpeges som Annes aflø-

ser. 

B. Foredrag: 

Annette Esdorf har bekræftet (KiF’s historie). 

C. I øvrigt: 

Tine Vigild har bekræftet sin deltagelse, således at hun kan vælges som dirigent. 

Et miniudvalg under Informationsgruppen arbejder med den praktiske planlægning af generalfor-

samlingen (mødes på onsdag den 17. januar 2018). 

Direktoratets medarbejdere inviteres til at deltage i generalforsamlingen samt høre Annettes fore-

drag – og forhåbentlig i forlængelse af det melde sig ind!). 
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8. Eventuelt: 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 

 

9. Næste møde: 

Næste møde afholdes onsdag den 18. april 2018 kl. 11.00 i København på Nytorv.  

 

 

15. januar 2018 / Helle Thaarup  


