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Referat af bestyrelsesmøde 

den 4. september 2019 

 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Sarah Smed, Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Torben Rasmussen, 

Jens Tolstrup, Jens Christian Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen 

Der var afbud fra: Helle Thaarup  

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 16. maj 2019: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

2. Samlingers fremtid, navnlig Københavns Fængsler og Vridsløselille, herunder hvad kan/bør der ske 

med indsamlede genstande og arkivalier: 

Københavns Fængsler: 

Formanden henviste til brev fra Lea Bryld, som tidligere er udsendt til bestyrelsen samt informations-

gruppen (vedlægges), hvorefter museet skal tømmes og bruges af den københavnske transportenhed.  

William Rentzmann, Torben Rasmussen, Lea Bryld, Jacob Bitsch og John Wassard havde haft en drøf-

telse med områdedirektør Anne Erlandsen om mulig genhusning ved Vestre Fængsel. Dette var ikke 

muligt, ligesom Nytorv uden inddragelse af fangefløjen ikke var en mulighed.  

Formanden måtte konstatere, at koncernledelsens beslutning ikke stod til at ændre, men at Lea Bryld 

var enig i, at samlingen skulle opbevares sikkert – der er jo tale om Kriminalforsorgens ejendom. 

Jens Tolstrup henledte opmærksomheden på, at samlingen bør registreres før opmagasinering/depo-

nering, hvad der er både dyrt og omstændeligt. 

Der havde været medieomtale af den bebudede lukning, og yderligere omtale er ønskelig. 

Det aftaltes, at William Rentzmann kontakter Politikens kulturredaktion, mens Sarah Smed kontakter 

Tore Leifer, radioens kulturnyt på P1. 

Jens Christian Smedegaard kontakter forbundsformand Bo Yde Sørensen og Frede Kruse-Christiansen 

Kriminalforsorgsforeningens formand med henblik på at tage sagen op i CASU og for at få organisatio-

nerne til at lægge pres ind i de kommende forhandlinger om flerårsaftale.  

William Rentzmann fandt, at Vestres museum burde dokumenteres, herunder gennem interview med 

museumspersonalet. Han ville kontakte producer Ole Stenum herom – også om hvad sådan et projekt 

kunne koste. 

Sarah Smed henviste til producer Liv Thomsen, Historieselskabet. 

Det blev under mødet oplyst, at Fængselshistorisk Selskab har en formue på ikke under 100.000 kr. 

Sarah Smed foreslog, at formanden tog kontakt med kontorchef Ole Winther i Slots- og Kulturstyrelsen 

med henblik på en generel og uformel drøftelse om situationen med samlinger der nedlægges, og hvad 

Kulturstyrelsens syn på situationen måtte være. 

Aftalt at William Rentzmann skriver til Ole Winther, og at Sarah Smed deltager i et eventuelt møde. 
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Vridsløselille: 

Henny Mesnickow arbejder intenst for museets bevarelse, hvad bestyrelsen sætter stor pris på. 

Sarah Smed oplyste, at hun har god kontakt med den nye leder af Kroppedal (Mads Thernøe). William 

Rentzmann fandt det vigtigt, at man fik en åben drøftelse med ham om Kroppedals rolle i den videre 

udvikling. Det aftaltes, at Sarah Smed tager kontakt med Mads Thernøe. 

William Rentzmann spurgte til afklaring af Frejas overvejelser og hvilke muligheder, der er for museets 

forbliven på Vridsløselille. Han fandt, at man i et brev til den ansvarlige direktør i Freja skulle bede om 

et afklarende møde. Henny Mesnickow har kontaktdetaljer på pågældende. 

Frede Kruse-Christiansen henledte opmærksomheden på driftsomkostningerne ved bygninger eller byg-

ningsdele, som man får stillet til rådighed/overtager. 

På formandens forslag aftaltes det, at Sarah Smed tager kontakt til museumsleder Merete Bøge Peter-

sen, FÆNGSLET, med henblik på at søge afklaring af Horsens Museums syn på Fængselshistorisk Sel-

skab/Kriminalforsorgens situation ved nedlæggelse af samlinger. 

Henny Mesnickow skal have møde med Albertslund Kommune (Kulturchefen og udviklingskonsulent 

Julia Kvetny Jacobsen) den 19. september 2019. 

Henny Mesnickow arbejder med dokumentation af inspektørboligen. William Rentzmann vil tage kon-

takt til Rasmus H. Wandall med henblik på at undersøge, hvad familien måtte have af fotografier og 

andet.  

Henny Mesnickow har via Facebook etableret en støttegruppe og efterlyser støttemedlemmer og erin-

dringer fra Vridsløselille og dens funktionær-by. 

Sammenfattende: 

 Formanden og Sarah Smed tager kontakt med kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen 

 Kontakt til medier 

 Dokumentation af Vestres museum 

 Kontakt til direktør i Freja 

 Kroppedal 

 

3. Økonomi: 

Budget 2019 (vedlægges) blev vedtaget. 

 

4. Årsskrift 2019: 

Der er nu aftaler med alle forfattere. Manuskripter er ved at indkomme til redaktionsudvalget.  

 

5. Besøg i Nakskov Arrest:  

William Rentzmann, Torben Rasmussen og Tine Vigild har aflagt besøg i Nakskov Arrest, der er lagt i 

”mølpose”. Nogle få genstande vil blive bevaret og eventuelt overdraget til andre. 

Maribo Arrest: Nogle gamle medarbejdere har givet tilsagn om at lade sig interviewe på bånd. Torben 

Rasmussen og Helle Thaarup er på denne sag. 

Hjørring Arrest er nu solgt. 

Tønder Arrest er solgt. 

Assens Arrest er endnu ikke solgt. 

Aalborg Arrest: Der arbejdes - under medvirken af Flemming Skadhauge - på et jubilæumsskrift i anled-

ning af arrestens 100 år. 
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6. Medlemsbreve og facebookgruppe: 

Går fint. Gruppen har p.t 112 følgere på Facebook. 

 

7. Eventuelt: 

Torben Rasmussen havde fået en henvendelse fra Vagn Nedergaard om våben genstande i forhold til 

våbenloven. Genstande tilhører i givet fald Kriminalforsorgen. Sarah Smed taler med sit bagland. 

Deltagelse i Historiske Dage udskydes ind til videre. Eventuelt holdes der bestyrelsesmøde under de 

Historiske Dage.  

 

8. Næste møde: 

Torsdag den 21. november 2019 kl. 11.00 i Vestres Museum. Jens Tolstrup aftaler nærmere med Ole 

Hansen. 

 

 

10. september 2019 / Jens Tolstrup  


