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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 18. januar 2017 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Mogens Madsen, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens 

Christian Smedegaard, Henny Mesnickow, Jens Tolstrup og Helle Thaarup (referent). 

Afbud fra: Anne Bjerrekær 
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4. Årsskrift 2016 

5. Uddannelsesdage 2016 og 2017 
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7. Horserød 100 år i maj 2017 

8. Lokalerne på Nytorv  

9. Selskabets økonomi / budget for 2017 

10. Generalforsamling den 29. marts 2017 herunder bestyrelsens sammensætning når der er ud-

peget ny direktør for Kriminalforsorgen 

11. Næste møde 

12. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2016: 

Referatet blev godkendt. Er 19. januar 2017 lagt på hjemmesiden under punktet ”Bestyrelsesmøder”. 

 

2. Status: 

A. Bogsamling: 

Helle Thaarup orienterede om, at litteraturlisten er lagt på hjemmesiden under punktet ”Littera-

tur”. Her findes også udlånsreglerne. Der er reklameret i et nyhedsbrev – der har dog ikke været 

direkte reaktioner fra medlemmer eller andre. Statistikken for færdslen på hjemmesiden viser, at 

umiddelbart efter reklamen i nyhedsbrevet var ca. 50 inde og se siden, mens der efterfølgende 

har været 5 – 10 hits pr. måned. 

B. Fotosamling: 

Helle Thaarup oplyste, at der fortsat er lidt it-mæssige udfordringer, idet teknikken omkring ind-

tastning af billeder virker upåklageligt, men ”kigge-mulighederne” er begrænset til Helles bruger-

konto. Der arbejdes på at få Koncern-IT til at interesse sig for sagen igen.  

C. Solgte bøger: 

Helle Thaarup fremlagde en statusliste, hvoraf det fremgår, at ”Danmarks Arresthuse” stadig er 

bestseller. Bogsalget er besværliggjort af Helles interne flytninger, som har betydet, at lageret nu 

alene befinder sig på Nytorv. De fleste kunder er dog tålmodige og venter gerne på levering. 
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3. Informationsgruppen herunder bemærkninger til nyhedsbrevene: 

Torben Rasmussen orienterede om informationsgruppens arbejde herunder billeddage, hvor man hel-

liger sig arbejdet med blandt andet at få sted- og datobestemt selskabets mange billeder. 

William Rentzmann udtrykte stor tilfredshed med informationsgruppens arbejde samt udsendelse af 

en række flotte nyhedsbreve. 

 

4. Årsskrift 2016: 

Jens Tolstrup oplyste, at 1. korrektur er kommet fra IDna Group. Der er lidt layoutmæssige problemer, 

som vi arbejder på. Jens, Hans Jørgen Engbo og Helle Thaarup afholder senere på dagen møde med 

IDna Group desangående. 

Årsskriftet forventes færdigt efter planen ultimo februar, hvorefter bestyrelsen vil få tilsendt et ek-

semplar. 

Der planlægges p.t. med et tema om KiF i årsskrift 2017. William Rentzmann godkendte ideen. 

 

5. Uddannelsesdage 2016 og 2017: 

Uddannelsesdagen den 2. november 2016 i Horsens med deltagelse af eksterne oplægshol-

dere var en stor succes. Udgifterne til afholdelse fra lidt større end de sædvanligvis har været, 

idet FÆNGSLET kræver lokaleleje samtidig med at forplejning skal købes via Café Lorentzen. 

Kærshovedgård er foreslået til uddannelsesdag i 2017. Torben Rasmussen har fået tilsagn 

fra Anne Marie Borggaard, som gerne vil være vært for både lokale og forplejning. Udgiften til 

uddannelsesdag 2017 bliver således noget mindre end i november 2016. 

Jens Tolstrup ønskede at få planlagt dagen til afholdelse før sommerferien 2017. 

 

6. Samarbejde med Domstolhistorisk Selskab: 

Efter afholdelse af tre møder med Domstolshistorisk Selskab er der fortsat intet synligt resultat. Willi-

am Rentzmann var enig i, at vi ikke arbejder videre. Vi afventer, hvorvidt Domstolhistorisk Selskab 

tager initiativ til eventuel genoptagelse af samarbejdet. 

 

7. Horserød 100 år i maj 2017: 

Jens Tolstrup orienterede om jubilæumsbogen, som Peter Fransen p.t. arbejder på. Der bliver tale om 

et stort værk med meget tekst og mange billeder. Bogen færdiggøres før maj og bliver udgivet af Syd-

dansk Universitetsforlag. Torben Rasmussen foreslog, at vi søger forlaget om boghandlerstatus på 

bogen, således at vi kan købe til ”engrospris” og sælge til medlemmer til en særlig pris. Jens Tolstrup 

arbejder på sagen. 

Den officielle jubilæumsdato er den 1. maj 2017, men fejringen bliver ifølge Lene Møller-Nielsen i 

løbet af maj måned. Jens kunne oplyse, at både bestyrelsen og informationsgruppens medlemmer vil 

modtage invitation til arrangementet.  

I fortsættelse af dette oplyste William Rentzmann, at han havde besøgt Hald Ege, som er bygget som 

parallel-institution til Horserød og åbnet i maj 1917. Han oplyste, at der var tale om et meget flot om-

råde, som helt sikkert har en historie at fortælle. Det blev aftalt, at William finder oplysninger om sin 

kontaktperson og sender til Jens Tolstrup. 

 

8. Lokaler på Nytorv: 

Torben Rasmussen oplyste, at tag-arbejdet p.t. er i fuld gang. Arbejdet var budgetlagt til udfø-

relse i 2016. Det er aftalt, at trappen renoveres i 2017.  

Endvidere trænger tagrenderne stærkt til reparation. Dette bør ske før en eventuel facaderenovering 

og reparation af vinduerne, som heller ikke er god stand og i øvrigt trænger til at blive pudset. William 

Rentzmann lovede at nævne dette for Ina Eliasen.  
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Torben Rasmussen orienterede kort om tankerne med etablering af et arbejdende værksted som in-

spiration til forskellige aktiviteter – byvandringer, udstillinger i de lokale samlinger og så videre. 

 

9. Selskabets økonomi / budget for 2017: 

Helle Thaarup fremlagde det ureviderede regnskab for 2016 til orientering. Årets resultat var et un-

derskud på ca. 75.000, hvilket var i overensstemmelse med det tidligere godkendte. 

Forslag til budget 2017 blev med enkelte justeringer godkendt. Der er tale om et underskud på ca. kr. 

16.000. 

 

10. Generalforsamling den 29. marts 2017 herunder bestyrelsens sammensætning når der er udpe-

get ny direktør for Kriminalforsorgen: 

Datoen er aftalt med både Tine Vigild, Peter Fransen og Gitte Bonde. 

Efter Henny Mesnickow er indtrådt i bestyrelsen mangler der en suppleant. Der var enighed om, at 

Peter Schultz-Nielsen ville være et godt valg. Aftalt at Torben Rasmussen hører Peter, om han er villig 

til at stille op. 

Mogens Madsen og Jens Tolstrup er på valg i år – de er begge villige til genvalg. 

I forbindelse med generalforsamlingen har informationsgruppen planlagt et markedsføringstiltag 

overfor direktoratets personale. En række frivillige vil fra kl. 13.00 bemande et hjørne af kantinen 

med dette formål.   

William Rentzmann havde bedt om at få en drøftelse af bestyrelsens sammensætning i lyset af, at 

Kriminalforsorgen snart får ny direktør. I overensstemmelse med vedtægterne kan direktoratet udpe-

ge den nye direktør til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen som vanligt konstituerer sig – herunder også 

udpeger en formand. 

 

11. Næste møde: 

Onsdag den 19. april 2017, kl. 11.00 på Nytorv. Alternativt den 26. april, hvis datoen ikke passer An-

ne Bjerrekær. 

 

12. Eventuelt: 

 Jens Tolstrup orienterede om, at Kriminalforsorgsforeningens arkiv kommer ind på Nytorv til opbe-

varing. Supplerende blev det oplyst, at foreningens 100 års jubilæum i 2017 formentlig ikke mar-

keres. 

 Jens Tolstrup oplyste, at der ikke er nyt i sagen om Postdoc forskningsprojektet om Kriminalforsorg 

i frihed. Det var hans formodning, at der ikke sker yderligere omkring dette. 

 

 

26. januar 2017 / Helle Thaarup  


