
 

Den 3. januar 2011 

 

 

Referat af 

 

bestyrelsesmødet den 22. september 2010  

i Anstalten ved Herstedvester 

 

 

 

Til stede: William Rentzmann, Jørgen Bang, Aage Egholm, Frede Kruse-Christiansen, Torben 

Rasmussen og Jens Chr. Smedegaard 

 

Leif Senholt og Niels Jul Nielsen deltog ikke. 

 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 21. april 2010 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. april 2010 blev udsendt den 22. september 2010. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

William Rentzmann oplyste, at der nu er 152 personlige medlemmer og 22 institutionsmedlemmer. 

William Rentzmann orienterede om, at Niels Juel Nielsen har meddelt, at han pr. 1. august 2010 er 

blevet ansat som lektor i etnologi på Københavns Universitet, Saxo-instituttet. 

Bestyrelsen besluttede, at der skal rettes henvendelse til Københavns Bymuseum for at høre, om de 

fortsat ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen. 

Hvis Bymuseet ikke ønsker at udpege et nyt medlem til bestyrelsen, skal der udpeges et andet 

medlem med faglige forudsætninger for museumsvirksomhed. 

Aage Egholm anbefalede, at man i påkommende tilfælde retter henvendelse til Horsens Museum. 

 

 

3. Direktoratets jubilæum 

William Rentzmann orienterede om, at direktoratets 100 års jubilæum markeres den 1. oktober 

2010  

Markeringen sker for direktoratets medarbejdere med brunch om morgenen og middag om aftenen. 

Ministeren forventes at deltage i morgenarrangementet. 

Fra kl. 13.30 til 15.30 bliver der reception, og i forbindelse med receptionen vil offentliggørelsen af 

de to bøger (Direktoratets jubilæumsbog samt bogen om Danmarks arresthuse) ske. 

Direktoratsbogen vil kunne købes for 100.- kr., hvis man er medlem af Fængselshistorisk Selskab, 

medens arresthusbogen vil kunne købes for 400.- kr., hvis man er medlem af enten DJØF eller af 

Fængselshistorisk Selskab. Normalprisen for de to bøger er henholdsvis 200.- kr. og 500.- kr. 

 

 

4. Ret & Straf Museet på Nytorv 

Domstolsstyrelsen har meddelt, at de ikke vil medvirke økonomisk til en revision af ideoplægget. 

Det er usikkert, om tilsagnet om driftstilskud fortsat er gældende. Dette undersøges p.t. 

Direktør Adam Wolf, domstolsstyrelsen, har efterfølgende oplyst, at man står ved tilsagnet om 

driftsstøtte. 



 

På den baggrund har Fængselshistorisk Selskabs medlemmer af bestyrelsen besluttet at fortsætte 

arbejdet med etablering af et museum på Nytorv uden medvirken fra Domstolsstyrelsen og 

Domstolshistorisk Selskab. 

Drøftelser med Københavns Fængsler har ført til, at lokalerne i forbygningen til Nytorvs Fængsel 

stilles vederlagsfrit til rådighed for Fængselshistorisk Selskab. Udgifter til istandsættelse af 

lokalerne skal afholdes af Selskabet. Ændringer af bygningerne skal ske i samarbejde med 

Københavns Fængsler. 

Bestyrelsen (Jacob Bitsch, Torben Rasmussen, Leif Senholt og Jens Tolstrup) anbefaler at der nu 

etableres lokaler til opbevaring af genstande, arkiver, mødelokaler samt arbejdspladser i forbindelse 

med Fængselshistorisk Selskabs administration. Derudover foreslås lokalerne anvendt til 

specialformål som f. eks. skrivning af fængslernes historie på baggrund af Waabens materiale. 

Det foreslås, at Jacob Bitsch, Torben Rasmussen, Leif Senholt og Jens Tolstrup udpeges til 

arbejdende bestyrelse for museumslokalerne på Nytorv.  

Bestyrelsen kunne tilslutte sig tankerne om at anvende bygningen på Nytorv til Fængselshistorisk 

Selskabs formål. 

Det blev anbefalet, at man samarbejder med Københavns Fængsler i forbindelse med kommende 

kulturnats-arrangementer. 

 

 

5. Orientering fra arbejdsgrupperne 

Informationsgruppen 

Informationsgruppen har på sit sidste møde erkendt, at man ikke kan nå at udgive en billedkalender 

for 2011. Der arbejdes videre med ideen med henblik på at udgive en kalender for 2012. 

 

Informationsgruppen har modtaget et foreløbigt tilbud om revision af hjemmesiden. Udgifterne er i 

størrelsesordenen 6.000.- til 10.000.- kr. 

Bestyrelsen gav tilslutning til, at der arbejdes videre med tankerne om at revidere hjemmesiden. 

Informationsgruppen blev opfordret til at indhente tilbud fra de firmaer, der har revideret 

henholdsvis direktoratets og Fængselsforbundets hjemmesider 

 

 

6. Arbejdsgrupper 

På baggrund af drøftelserne på sidste møde overvejede bestyrelsen, om man vil etablere en eller 

flere af de foreslåede arbejdsgrupper: 

 Beskæftigelsen/arbejdsdriften 

 Registrering af kriminalforsorgens billeder 

 Fængselsforsorgen. 

Bestyrelsen prioriterede en registrering af kriminalforsorgens billeder højest. I første omgang blev 

informationsgruppen opfordret til at pege på personer, der skal udpeges til at deltage i arbejdet i en 

arbejdsgruppe omkring dette emne. 

Indtil videre afventer de to øvrige arbejdsgrupper, at der findes et tilstrækkeligt antal personer, der 

er interesserede i at deltage i en arbejdsgruppe. 

 

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen kendskab til to jubilæer. Det drejer sig om Arresthuset i 

Odense, der har 150 års jubilæum den 19. december 2011, og om Statsfængslet i Nyborg, der har 

100 års jubilæum i 2013.  

 



 

Bestyrelsen anbefaler, at de to institutioner tilbydes sparring ved planlægningen af deres jubilæer. 

Derudover anbefaler bestyrelsen, at Fængselshistorisk Selskab køber et passende antal eksemplar af 

et evt. jubilæumsskrift. 

Det er efterfølgende konstateret, at arresthuset i Holbæk har 100 års jubilæum den 11. februar 

2011. 

 

 

Uddannelsesdage. 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de gennemførte uddannelsesdage ønsker bestyrelse, at der 

tilrettelægges en tilsvarende række af uddannelsesdage. 

Det blev besluttet, at Torben Rasmussen skal komme med et oplæg til uddannelsesdage i 2011 og 

2012. 

 

 

7. Fastlæggelse af datoen for generalforsamlingen i 2011. 

Bestyrelsen fastlagde datoen for næste generalforsamling til den 22. marts 2011 kl. 15.00. 

Hvis det er muligt, skal generalforsamlingen afholdes i lokalerne på Nytorv.  

Det blev besluttet, at der skal være et indlæg af fængselshistorisk relevans i forbindelse med 

generalforsamlingen. Bestyrelsen fremkom med flere forslag til indledere. 

William Rentzmann vil nærmere overveje forslagene 

 

8. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Nyborg den 20. januar 2011 i Nyborg. 

Datoen for bestyrelsesmødet er efterfølgende ændret til den 21. januar 2011 i Nyborg. 

 

Torben Rasmussen orienterede om, at der den 2. oktober 2010 afholdes repræsentantskabsmøde i 

Dansk Historisk Fællesråd. 

 

 

 

Torben Rasmussen 

 

 


