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Referat af bestyrelsesmøde 

den 3. september 2021 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Peder Jørgensen, Mogens Madsen, Henny Mesnickow, Torben Rasmus-

sen, Jens Tolstrup, Frede Kruse-Christiansen og Helle Thaarup (referent) 

Afbud fra: Sarah Smed 

 

1. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand: William Rentzmann 

Næstformand: Jens Tolstrup 

Sekretær: Jens Tolstrup  

 

2. Frede Kruse-Christiansen ønsker at udtræde:                                 

William Rentzmann takkede Frede Kruse-Christiansen for lang og tro tjeneste. Han beklagede Fredes 

ønske om at udtræde, og overrakte ham en boggave som tak for indsatsen. 

Frede gav tilsagn om at assistere os, hvis det skulle blive nødvendigt fremover. 

 

3. Evaluering af generalforsamlingen og godkendelse af referat: 

William Rentzmann var godt tilfreds med forløbet af generalforsamlingen, hvor det havde været et pænt 

fremmøde. Han var ligeledes meget glad for, at Ina Eliasen var til stede og derved signalerede interesse. 

Udkast til referat er kommenteret af formanden, og færdiggøres af Helle Thaarup i uge 36 – er p.t. til 

endelig godkendelse hos formand og dirigent. 

Torben Gulnov havde fremsat et ønske om at der kunne etableres et mindested for frihedskæmpere 

med flere, som havde siddet i Vestre Fængsel under besættelsen. Der var enighed om, at Fængselshi-

storisk Selskab ikke på egen hånd kan starte ”sagen” op, men at vi kan viderebringe henvendelsen, 

hvis den kommer fra en forening eller lignende. Spørgsmålet om, hvor der eventuelt kunne være plads 

med offentlig adgang på Vestre Fængsel, blev kort drøftet. Det blev aftalt, at William Rentzmann kon-

takter Torben Gulnov med henblik på at høre nærmere om tankerne. 

William Rentzmann overvejede at udsende en mail til museumsmedarbejderne i Kriminalforsorgen ved-

rørende spørgsmålet om tilladelse til at opbevare våben. Kan eventuelt udsendes sammen med referat 

af generalforsamlingen og nævnes i et nyhedsbrev. Jens Tolstrup oplyste, at ifølge Marineforeningen i 

Nyborg er det nok med tyverialarm eller lignende i lokalerne.  

 

4. Samlingerne: 

A. Vridsløselille: 

Henny Mesnickow havde skrevet til William Rentzmann med en kort status for udviklingsplanerne for 

Vridsløselille. Det fremgår heraf, at det p.t. overvejes at beholde to for- og to bagboliger samt eventuelt 

nogle af de øvrige boliger og føre dem tilbage til noget, der ligner oprindelig stil. Notatet vedhæftes 

dette referat. 

Torben Rasmussen orienterede kort om rundvisningerne. Den første fandt sted den 1. september og gik 

tilfredsstillende. Der gennemføres endnu en rundvisning den 6. september 2021.  
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B. Kærshovedgård: 

Horsens Museum har oplyst, at der efter deres vurdering ikke findes bevaringsværdige effekter tilbage 

i Kærshovedgårds samling. De havde taget enkelte genstande med sig og forventer at de kan indgå 

enten i hovedudstillingen eller i skoletjenesten.  

Jens Tolstrup overvejede at tage til Kærshovedgård og inspicere resten af samlingen. William Rentz-

mann ville nævne dette for Ina Eliasen. 

 

C. Nyborg: 

Efter ønske fra Østfyns Museum i Nyborg afholder Jens Tolstrup og eventuelt Peder Jørgensen et møde 

i Nyborgs samling den 6. september 2021. Jens var ikke helt klar over, hvad museets formål med mødet 

var. 

 

D. Kragskovhede: 

Jens Tolstrup ville skrive til Lene Theilgaard for at få oplysning om, hvordan det går med samlingen. 

 

5. Eventuelt: 

 Torben Rasmussen orienterede om, at han sammen med Steen Egholm og Helle Thaarup havde 

mødtes med Sarah Smed og en meget inspirerende podcast-ekspert (Dorte), som Sarah kender. 

Dorte har givet tilsagn om at hjælpe os i gang med at udgive podcast, og er kommet med forslag til 

indhold i den første. William Rentzmann, Jens Tolstrup eller Torben Rasmussen blev foreslået som 

fortællere … 

 Henny Mesnickow spurgte til hjemmesiden. Helle Thaarup oplyste, at den i nær fremtid bliver of-

fentliggjort, selvom den endnu ikke er helt opdateret med materiale mv.  

 

6. Næste møde: 

Torsdag den 9. december 2021, kl. 11.00 på Nytorv. Senere ændret til 13. december samme tid og 

sted. 

 

14. september 2021 / Helle Thaarup  


