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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 18. april 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 15. januar 2018: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Opfølgning på referatet: 

 Punkt 6, 5. dot: William Rentzmann havde talt med Ole Ingstrup om at skrive de åbne anstalters 
historie. Ole ser sig desværre ikke i stand til det. William ville spørge Brøndsted i stedet – mail-
adresse til Brøndsted er den 20. april sendt til William. 

 

2. Godkendelse af referat af generalforsamling den 8. marts 2018, herunder evaluering og tiltag til at 
skaffe flere medlemmer: 

 Det er dirigenten, der godkender referatet. Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 Mødelokalerne fungerede fint til generalforsamlingen – dog havde lokalet været optaget, da for-
troppen ankom til trods for, at vi havde booket via Gitte Bonde. Det overvejes, hvad vi gør næste år. 

 Medlemstallet er for nedadgående. Vores muligheder blev drøftet, og der blev opnået enighed om, 
at vi forsøger følgende i prioriteret rækkefølge: 

 Lokal indsats via museumsmedarbejderne. Drøftes på den kommende uddannelsesdag den 16. 
maj 2018. 

 Mail fra William Rentzmann til alle medarbejdere, hvor medlemsfordelene remses op: årsskrift, 
gratis adgang til Museet i Faaborg, nyhedsbreve, adgang FÆNGSLET i Horsens (??) 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand: William Rentzmann 

Næstformand: Jens Tolstrup 

Sekretær: Jens Tolstrup 

Kasserer (tilforordnet): Helle Thaarup  

 

4. Status: 

A. Økonomi og budget: 
Der var ikke nyt. 

B. Bogsamling: 
William Rentzmann ville gerne aflevere sin bogsamling til selskabet. Der skal aftales et tidspunkt, 
hvor de kan transporteres til Nytorv.  

Vi er i dialog med Karen Juul Clausen om en biblioteksmæssig opstilling af bogsamlingen. 
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C. Fotosamling: 
Lars Vinther har koblet Hans Ehlers på opgaven med at løse vores tekniske udfordringer. Hans er 
dog meget vanskelig at komme i kontakt med. 

D. Solgte bøger: 
Salget går stille og roligt – der er ikke de store afvigelser i, hvad der sælger bedst. 

E. Lokaler på Nytorv: 
Torben Rasmussen orienterede om sit møde med Sten Bruun. Sten havde givet tilsagn om, at 
trappe, toiletter og tagrende så vidt muligt istandsættes i år – dette er godkendt af Peter Schultz-
Nielsen.  

Facaderenovering foretages i løbet af nogle år. 

 

5. Informationsgruppens møde i Faaborg den 11. april 2018: 

Det var en rigtig fin dag, hvor vi så den nye udstilling med interaktive personskildringer. 

 

6. Uddannelsesdag den 16. maj 2018: 

Uddannelsesdagen afholdes i personalehuset på Vridsløselille og programmet bliver: 
 Morgenmad 
 Troels Øhlenschlaeger om dokumentation af fængsel der skal lukke 
 Frokost 
 Rundvisning på museet og i fængslet 
 Networking  

 

7. Årsskrift 2017, evaluering herunder layout: 

Den ser rigtig fint ud. 

Mogens Madsen var ikke tilfreds med de billeder, der var sat ind i hans artikel. Det har vi nu lært af, og 
følger fremover en anden metode. 

Spørgsmålet om eventuel ændring af layout overgives til redaktionsudvalget. William Rentzmann var 
godt tilfreds med layoutet, dog ønskes en tydeligere skrift på ryggen. 

 

8. Årsskrift 2018: 

 Annette Esdorf har givet tilsagn om at skrive om KiF’s historie. 

 Peter Garde har ligeledes givet tilsagn om at levere en artikel om de fire tyske arresthuse i Sønder-
jylland. 

 Eli Andersens gamle artikel om Vridsløselilles mur får nye tilføjelser samt illustrationer.  

 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. 

 Jens Tolstrup oplyste, at han har haft kontakt til Peter Dragsbo, som var interesseret i at skrive en 
artikel om funktionærbyen i Nyborg.  

 De åbne fængslers historie – Brøndsted? 

 Charlotte Mathiassens artikel om fængselsundervisning fra KRIM’s jubilæumsbog kræver forment-
lig for stort redigeringsarbejde, idet den er meget målrettet KRIM. 

 AUF? 
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9. Eventuelt: 

Torben Rasmussen orienterede om en ny bogudgivelse, der beskriver dødsdommens Danmarkshistorie. 
Helle Thaarup indkøber bogen – er sket.  

 

10. Næste møde: 

Næste møde afholdes onsdag den 10. oktober 2018 kl. 11.00 i København på Nytorv.  

 

 

28. maj 2018 / Helle Thaarup  


