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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 19. april 2017 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Anne Bjerrekær, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens 

Tolstrup og Helle Thaarup 

Afbud fra: Jens Christian Smedegaard, Henny Mesnickow og Mogens Madsen 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af notat vedrørende generalforsamlingen den 29. marts 2017 

2. Bestyrelsen konstituerer sig 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2017 

4. Status 

 Bogsamling 

 Fotosamling 

 Solgte bøger 

5. Informationsgruppen  

6. Årsskrift 2017, herunder KiF-gruppen 

7. Horserød 100 år den 16. maj 2017 

8. Selskabets økonomi / budget 

9. Uddannelsesdag 2017, herunder brev til institutionschefer og deltagere 

10. Næste møde 

11. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af notat vedrørende generalforsamlingen den 29. marts 2017: 

Notatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. Regnskab for 2016 er samtidig oploadet til hjem-

mesiden. 

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

William Rentzmann, formand 

Jens Tolstrup, næstformand og sekretær 

Bestyrelsen tilforordnede Helle Thaarup som kasserer 

 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2017: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Godkendelsesproceduren blev kort drøftet, der blev dog ikke opnået enighed om indførelse af æn-

dringer. 

 

4. Status: 

A. Bogsamling: 

Ingen bemærkninger. 

B. Fotosamling: 

Frede Kruse-Christiansen henledte opmærksomheden på Intranettets ”Foto fra vores hverdag”. 

Torben Rasmussen undersøger via Tine Vigild, om man eventuelt kan ”fylde op nedefra” med Sel-

skabets billeder. Det kræver dog, at de publicerede billeder forsynes med et minimum af billedin-

formation og bevares for fremtiden, hvis det skal være interessant for os. 
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C. Solgte bøger: 

I forbindelse med årets generalforsamling blev der solgt: 

 2 stk. direktoratets jubilæum 

 1 stk. Nyborgs jubilæum 

 1 stk. Sku´ det være en anden gang 

 1 stk. Vridsløselille 150 års jubilæum 

 1 stk. Odense Arrest jubilæum 

 1 stk. Moralske hospitaler 

Det blev foreslået, at vi i fremtiden annoncerer bogsalg og foredrag via intranettet og tillige direkte 

til direktoratets medarbejdere. Torben Rasmussen drøfter disse muligheder med Tine Vigild. 

 

5. Informationsgruppen: 

Informationsgruppen fortsætter sin regelmæssige mødevirksomhed, herunder billedregistrering. Se i 

øvrigt bemærkninger under punkt 4.B. 

Der udsendes snarest nyhedsbrev med orientering om generalforsamlingen samt opråb om billeder. 

 

6. Årsskrift 2017, herunder KiF-gruppen: 

Jens Tolstrup orienterede om det påtænkte temanummer for årsskrift 2017, herunder at man vil ind-

lede med en kortfattet oversigt over KiF’s historie tilbage til 1780’erne. Rentzmann henledte op-

mærksomheden på CEP og de der beroende beskrivelser af KiF i Danmark helt tilbage til 1927, som 

bog kendt som Probation in Europe, med seneste udgave elektronisk på www.CEP-probation.org.  

 

7. Horserød 100 år den 16. maj 2017: 

Bestyrelsen og Informationsgruppen er inviteret til Horserød den 16. maj 2017, hvor bogen om Horse-

rød offentliggøres og som i dagens anledning kan købes til 200 kr. Det vides endnu ikke, hvad liste-

prisen bliver efterfølgende.  

Det blev aftalt, at Jens Tolstrup taler med Peter Fransen om eventuel mulighed for, at vi kan købe 

restlageret (som vi fx gjorde med ”Danmarks arresthuse”) til videresalg, når SSDU Forlag lader den 

udgå af deres sortiment. 

Yderligere tilmeldinger/afbud til jubilæumsarrangementet den 16. maj meldes til Helle Thaarup sna-

rest muligt og senest den 8. maj 2017. 

 

8. Selskabets økonomi og budget: 

Helle Thaarup oplyste, at situationen er uændret i forhold til bestyrelsesmødet i januar 2017 og den 

efterfølgende generalforsamling. Der budgetteres fortsat med et underskud på ca. 16.000 kr. Dette vil 

naturligvis søges nedbragt, hvis muligt. 

 

9. Uddannelsesdag 2017: 

Helle Thaarup udsender nu brev fra formanden til institutionscheferne vedlagt listen over inviterede til 

uddannelsesdagen. 

Torben Rasmussen og Jens Tolstrup oplyste, at Rigsarkivet i Viborg ikke kan påtage sig at stille med 

en indleder om arkivering, samt at Danske Museer ikke var en fremkommelig vej.  Anne Bjerrekær vil 

tale med museumsinspektør Merete Bøge Petersen om at indlede mødet. Hun sender svar til Torben 

Rasmussen snarest. 

 

10. Næste møde: 

Torsdag den 5. oktober 2017, kl. 11.00 i Horsens på FÆNGSLET, Fussingsvej 8. 

Anne Bjerrekær booker lokale og bestiller mad. 

http://www.cep-probation.org/
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11. Eventuelt: 

 Anne Bjerrekær vender tilbage omkring sin deltagelse i rundvisningen på Storstrøm Fængsel (det 

nye fængsel på Falster).  

 Torben Rasmussen havde talt med Peter Schultz-Nielsen om renovering af trappen på Nytorv. Idet 

pengekassen p.t. er lukket helt, var det blev aftalt at fortsætte drøftelserne efter sommerferien 

2017. Her drøftes endvidere tagrender, facaderenovering samt vinduespudsning. 

 

 

24. april 2017 / Jens Tolstrup & Helle Thaarup  


