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Referat af bestyrelsesmøde 

den 24. januar 2019 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Anne Bjerrekær, Jens Christian Smedegaard, Henny Mesnickow, Mo-

gens Madsen, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2018: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Opfølgning: 

 William Rentzmann, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup været i Møgelkær og planlægger at tage 

til Hobro med henblik på at indgå en aftale, der kan sikre museet og samlingen i Møgelkær. 

 Jens Tolstrup har kontakt til Tønder Museum ad assistance til dokumentation af arresten. 

 William Rentzmann oplyste, at vi godt kan få en rundvisning på gardermuseet den 21. marts 2019 

kl. 11.00. Spørgsmålet om nedlukning af institutioner er dog givet videre til Dansk hærhistorisk 

Museum, der øjensynligt har kompetencen på området. Det er efterfølgende aftalt, at vi ikke besø-

ger gardermuseet. 

 Torben Rasmussen vil arbejde for at fastholde Københavns Fængslers løfte om at færdiggøre reno-

veringen af trappen snarest. 

 

2. Status: 

A. Økonomi og budget, herunder medlemstal: 

Helle Thaarup oplyste, at begge områder ser stabile ud p.t. 

Regnskabet for 2018 bliver revideret den 28. februar 2019, og kan således underskrives af besty-

relsen før generalforsamlingen den 21. marts 2019. 

B. Bogsamling: 

Torben Rasmussen oplyste, at der er ansat en studentermedhjælper til at føre bibliotekar Karen 

Juul Clausens anbefalinger ud i virkeligheden. Alle serier, som ikke er vore egne, flyttes ud af den 

egentlige samling og over i andre reoler. 

C. Fotosamling: 

Der er registreret 1.569 billeder i vores database. Der er p.t. ingen behandlede billeder, som ikke 

er lagt ind i databasen. 

D. Solgte bøger: 

Intet nyt. 

 

3. Indstilling om museumsfagligt medlem af bestyrelsen: 

Jens Tolstrup oplyste, at Sarah Smed er interesseret i at indtræde i bestyrelsen. Anne Bjerrekær bekræf-

tede, at det er et godt valg. William Rentzmann indstiller nu Sarah til direktoratet. 
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4. Informationsgruppen, herunder medlemsbrev, rundvisning på Kastellet og eventuelle andre byvan-

dringer: 

Der arbejdes fortsat med bøger og fotos. Samtidig nurses de nuværende medlemmer lidt mere end 

hidtil. 

Henny Mesnickow orienterede kort om selskabets nyoprettede Facebook-gruppe og formålet med den. 

Der arrangeres byvandring i Københavns midtby den 21. maj kl. 16.00 – senere på Christianshavn. 

 

5. Initiativer i anledning af nedlæggelse af institutioner: 

Torben Rasmussen har drøftet spørgsmålet om dokumentationer af arrester med Øhavsmuseet i Faa-

borg. Han havde aftalt, at de kommer med et forslag samt en pris. 

Fængselsforbundets blad har bragt en udmærket artikel om besøget i Maribo Arrest.  

Se i øvrigt punkt 1. 

 

6. Uddannelsesdag 2019: 

Øhavsmuseet i Faaborg undersøger, om de kan finde et egnet lokale i maj måned.  

De vil i øvrigt kunne fortælle om ”digitalisering i udstillingen” som det faglige indslag på dagen. 

Frede Kruse-Christiansen orienterede om ”erindringsgrupper”. Han lovede at overveje muligheden for 

at etablere en (forsøgs-)gruppe på Fyn. Der er formentlig en udfordring med at få kontaktet de mulige 

deltagere. 

 

7. Årsskrift 2018: 

Korrekturen er godkendt den 23. januar 2019. Vi forventer således, at årsskriftet er klar i god tid før 

generalforsamlingen. 

 

8. Årsskrift 2019: 

Artikler i årsskrift 2019: 

 De åbne fængslers historie af H.H. Brøndsted 

 Det første fængsel af Johan Heinsen 

 De tidligste fængsler i København eventuelt v/Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet 

 Livø / Sprogø / Kofoedsminde (indespærring af ”åndssvage”) 

 Normaliseringsprincippet af William Rentzmann  

 Poul Duedahl har udgivet en ny bog om dødsstraf. Anne Bjerrekær lovede at høre ham om, hvorvidt 

han vil skrive en artikel til årsskriftet om emnet. 

 

9. Generalforsamling den 21. marts kl. 15.00 i direktoratet: 

H.H. Brøndsted har grundet ferie meldt afbud som årets foredragsholder. Sarah Smed har påtaget sig 

opgaven i stedet. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jens Tolstrup og Mogens Madsen.  

Suppleanterne – Peter Fransen og Poul Pedersen – høres om, hvorvidt de genopstiller. Begge har efter-

følgende givet tilsagn. 

Revisorerne Janni Holst og Else Jensen forventes at genopstille. 

Kontingentet foreslås uændret. 
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10. Næste møder i bestyrelsen: 

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 24. april 2019 kl. 11.00 i København på Nytorv.  

 

11. Eventuelt: 

 Torben Rasmussen oplyste, at han har aftalt at mødes med Peter Scharff Schmidt vedrørende et 

forskningsprojekt om fængselsbyggerier i Danmark. Han oplyste supplerende, at Anlægsenheden 

sender arkivalier til Rigsarkivet samtidig med, at vi vil modtage relevant materiale fra dem. 

 

 

12. februar 2019 / Helle Thaarup  


