
 

Den 12. marts 2011 

Referat af 

 

bestyrelsesmødet den 3. marts 2011 

i Selskabets lokaler på Nytorv 

 

 

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

Rasmussen, Leif Senholt og Jens Chr. Smedegaard 

 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. september 2010 

 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2011 blev udsendt den 16. februar 2011. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

 

William Rentzmann oplyste, at der nu er 163 personlige medlemmer og 24 institutionsmedlemmer. 

 

Københavns Museum har den 31. januar 2011 meddelt, at man gerne vil afstå fra en repræsentation 

i Selskabets bestyrelse og anbefale, at den kulturhistoriske ekspertise søges dækket gennem 

institutioner, som har en tydeligere forbindelse til ansvarsområdet, som for eksempel Horsens 

Museum. 

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Horsens Museum, og her har man meldt tilbage, at 

museumschef Anne Bjerrekær er indstillet på at indtræde i Selskabets bestyrelse.  

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at Anne Bjerrekær vil indtræde i bestyrelsen. 

 

William Rentzmann oplyste, at Selskabet har fået en henvendelse fra Henrik Skov Kristensen, 

overinspektør for Frøslevlejren. 

Han arbejder på en bog om Fårhus-lejren (”Straffelejren – Fårhus, landssvigere og retsopgøret”). 

Bogen vil blandt andet beskrive de indsatte og deres forhold i lejren og vilkårene for 

medarbejderne.  

Selskabet har givet tilsagn om at indkøbe et større antal af bøgerne (med henblik på videresalg og 

gaver), der forventes at udkomme primo juni 2011.  

Tilsagnet beløber sig til 25.000.- kr. 

 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at supplere sig med en sekretær, ligesom man overvejede, 

hvem man kunne opfordre til at overtage redaktørposten for årsskriftet. 

 

 

3. Fængselshistorisk Selskabs lokaler på Nytorv 

 

Bestyrelsen havde lejlighed til at bese lokalerne. 

Torben Rasmussen orienterede om, at det er planen, at stueetagen indtil videre skal anvendes til 

arkiv for Selskabets publikationer samt for de arkivalier, der er indsamlet. 



 

Første salen tænkes anvendt til mødevirksomhed (bestyrelsen, arbejdsgrupperne og anden 

mødevirksomhed) samt til Selskabets administration. 

Anden sal forventes inddraget til skiftende udstillinger. Første gang i forbindelse med 

generalforsamlingen den 22. marts 2011. Efter generalforsamlingen iværksættes istandsættelse af 

lokalerne, så de fremstår svarende til første sals standard. Når denne istandsættelse er afsluttet 

opbygges udstillinger i hvert rum med bistand fra fængslernes samlinger. Udstillingerne forventes 

at være parat til fremvisning for en større offentlighed i forbindelse med kulturnatten (fredag i uge 

41), hvor der er tradition for, at fængslet på Nytorv åbnes for offentligheden. Det er aftalt, at de to 

aktiviteter skal koordineres.  

Det er så forventningen, at istandsættelsen af tredje sal kan ske i 2012. Det vil så gøre det muligt at 

udvide arealet for udstillinger. 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med lokalerne og kunne tilslutte sig de foreløbige planer. 

Bestyrelsen opfordrede den daglige ledelse (Jacob Bitsch, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup) til 

at være opmærksom på brandmyndighedernes krav til lokalerne, hvis de skal indgå i et arrangement 

som f. eks. kulturnatten. 

 

 

4. Regnskabet for 2011 

 

Regnskabet var udsendt sammen med dagsordenen. 

Torben Rasmussen orienterede om, at regnskabet er gennemgået af Selskabets revisorer, og de har 

godkendt regnskabet uden bemærkninger. 

Jørgen Bang gjorde opmærksom på, at det ville være værdifuldt, hvis der til regnskabet blev knyttet 

et beholdningsregnskab.  

Torben Rasmussen gav tilsagn om, at der udarbejdes et beholdningsregnskab i forbindelse med 

regnskabet for 2011. 

Bestyrelsen underskrev regnskabet. 

 

På baggrund af de hidtidige erfaringer med Selskabets indtægter og udgifter drøftede bestyrelsen et 

udkast til budget for 2011. 

På baggrund af drøftelsen udarbejdes et nyt udkast til budget for 2011. Budgettet drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. 

Det reviderede udkast til budget er vedhæftet til orientering. 

 

 

5. Generalforsamlingen den 22. marts 2011 

 

Torben Rasmussen beklagede, at referatet for generalforsamlingen i 2010 desværre endnu ikke er 

afsluttet. Han lovede, at referatet vil blive udarbejdet i løbet af næste uge. 

 

Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen i 2011 afvikles efter følgende plan: 

 kl. 15.00 – 15.45 

Medlemmerne inviteres til at se fængslet. 

Det aftales med personalet på Nytorvs Fængsel, at de viser rundt i fængslet og lokalerne 

under Domhuset. Medlemmerne inviteres til at se fængslet. 

Det viste sig desværre ikke muligt at arrangere rundvisning i fængslet på det ønskede 

tidspunkt. 



 

 kl. 15.45 – 16.15 

Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne i Byretspræsidentens mødesal. 

 

kl. 16.00 – 17.15 

Foredrag af Peter Garde. Det er aftalt med Peter Garde, at der under foredraget vises billeder 

fra bogen ”Danmarks arresthuse”.  

 

Kl. 17.15-18.00 

I Selskabets lokaler serveres en let anretning. Det aftales med Københavns Fængsler, at de 

leverer traktementet. 

Horsens museum demonstrerer sit nye program for fremvisning af genstande og historier om 

fængslet i Horsens. 

På anden sal vises udstillinger fra Københavns Fængsler, Nyborg og Vridsløselille. 

Efterfølgende har også Horserød givet tilsagn om at vise en udstilling i lokalerne. 

 

På baggrund af bestyrelsens beslutninger udarbejdes et medlemsbrev, der udsendes hurtigst muligt. 

 

 

6. Orientering fra arbejdsgrupperne 

 

Informationsgruppen 

Leif Senholt orienterede om status for årsskriftet for 2010. Han fortalte, at indholdet i årsskriftet er 

blevet suppleret med en artikel om kirken i Blegdamsvejens Fængsel. Han orienterede derudover 

om, at afsnittet om fængselskirkerne ikke indeholder en beskrivelse af kirken på Herstedvester, da 

han har fået den opfattelse, at den vil blive beskrevet i forbindelse med et jubilæumsskrift, som 

anstalten for tiden arbejder på. 

Årsskriftet er hos grafikeren. Herefter sendes det til Nyborg med henblik på trykning.  

 

Maria Riese har givet tilsagn om, at hun vil udarbejde den lovede artikel på baggrund af hendes 

indlæg på generalforsamlingen i 2010. Indlægget vil så kunne indgå i årsskriftet for 2011.  

Bestyrelsen ønskede undersøgt, hvilken besparelse, der kan opnås, hvis oplaget reduceres fra 1.000 

til 500. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Næste møde afholdes den 28. marts 2011 kl. 15.00 i direktoratet. 


