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Referat af generalforsamling 

den 29. marts 2017 
 

Dagens program: 

Formanden indledte med at mindes Leif Jørgensen, der var afgået ved døden den 13. 

august 2016. Han blev begravet fra Haarlev kirke den 20. august. 

 

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte. En særlig velkomst til seniorfor-

sker ved Rigsarkivet, ph.d. Peter Fransen, der stod for årets foredrag ”Kvinder i Horse-

rød”  

Peter Fransen er ved at lægge sidste hånd på en stor og vægtig bog om Horserød i 

100 år. Bogen udkommer medio maj 2017 i forbindelse med, at Horserød markerer 

sin 100 års dag som institution den 16. maj 2017. 

 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af revisorer  

9. Eventuelt 
 

 

1. Valg af dirigent: 

Tine Vigild, der siden Selskabets start har varetaget dirigentopgaven (bortset fra en 

enkelt gang, hvor Ole Hansen var dirigent), var blevet forhindret i at deltage på grund 

af et andet møde. 

Bestyrelsen foreslog Jens Christian Smedegaard, der blev valgt med akklamation. 

Smedegaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 

 

2. Formandens beretning: 

Også i 2016 har Fængselshistorisk Selskab fortsat arbejdet med at samordne og vide-

reudvikle interessen for Kriminalforsorgens historie. 

Igen i år kan jeg med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at fastholde en bred 

kreds i arbejdet med fængselshistorie og nu også med et ikke ubetydeligt arbejde om 

den Fri Kriminalforsorgs historie, hvor KiF-gruppen (Mogens Madsen, Niels-Ebbe Jen-

sen, Lene Skov og Conni Holt) arbejder med en række artikler om dette emne. 
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Selskabets ret store bogsamling på mere end 4.100 titler er nu færdigregistreret og 

registeret er lagt ud på Selskabets hjemmeside. Billedarkivet står for tur, et omfatten-

de arbejde som Informationsgruppens medlemmer deltager i. 

 

De personlige medlemmers antal er 166, mens antallet af institutionsmedlemmer er 

næsten uændret på 34. 

 

Bestyrelsen har holdt tre møder siden sidste generalforsamling, nemlig to i selskabets 

lokaler på Nytorv og et i FÆNGSLET i Horsens. På generalforsamlingen sidste år blev 

det besluttet, at Aage Egholm skulle tildeles et æresmedlemskab af selskabet, og i 

forbindelse med mødet i Horsens fik han overrakt et diplom som æresmedlem.  

 

Arbejdet med at dokumentere Vridsløselille Fængsel før det lukker startede med et 

møde med blandt andre Kroppedal Museum i september 2015, hvor der blev nedsat 

en styregruppe med deltagelse af Torben Rasmussen fra Selskabet. Desværre har der 

ikke været den forventede fremdrift, bl.a. på grund af usikkerhed om Vridsløselilles 

fremtid. Arbejdet i styregruppen må forventes intensiveret, når der bliver truffet en en-

delig beslutning om nedlæggelse af fængslet.  

 

Fængselshistorisk Museum i Horsens har fortsat sin store fremgang med mange be-

søgende og store udvidelser af aktiviteter. 

 

Selskabets årsskrift 2015 blev godt modtaget og i dag foreligger Årsskrift 2016, der 

igen i år har en bred vifte af interessante artikler, Engbo: Fortællinger om Kriminalfor-

sorg i Grønland gennem 300 år, Skadhauge: Censor eller pædagog i en brydningstid 

om fængslerne og pornoens frigivelse og endelig Henny Mesnickow: Hvad kælderen 

gemte, om fangegymnastik i Vridsløselille fra 1911 med aldrig tidligere offentliggjorte 

fotos og dokumenter. 

Årsskriftets redaktionsudvalg har bestået Torben Rasmussen, Helle Thaarup, Jens 

Tolstrup og Tine Vigild, som Selskabet skylder stor tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsgruppen har holdt syv møder igennem året. Den holder som bekendt til i 

Selskabets lokaler på Nytorv. 

Informationsgruppen har også i 2016 gennemført en såkaldt udannelsesdag for med-

arbejdere ved de fængselshistoriske samlinger. Den blev afholdt den 2. november i 

fængselsmuseet i Horsens. Dagen blev holdt som en temadag omkring de mange nye 
muligheder, der er for museumsformidling anno 2016, hvor museumsfolk fra Forsorgs-
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museet, Svendborg Museum og FÆNGSLET samt arkitekt Arne Kvorning fra Kvorning 

Design holdt oplæg om forskellige relevante emner.  

Vi planlægger en ny uddannelsesdag til afholdelse 13. juni 2017 på Udrejsecenter 

Kærshovedgård. 

Der er udsendt seks nyhedsbreve til medlemmerne og der bliver jævnligt lagt nyheder 

og artikler på hjemmesiden. Stor tak til Helle Thaarup også for dette arbejde. 

Et godt og stabilt år med en række initiativer, der bringer os endnu længere frem, og 

hvor vi med tilfredshed kan se tilbage på de sidste 10 års virksomhed. 

Beretningen blev godkendt med akklamation.  

 

3. Aflæggelse af regnskabet: 

Kassereren Helle Thaarup gennemgik regnskabet for 2016. Det var fremlagt på bor-

dene og godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende, og bestyrelsen indstiller derfor, at man 

fastholder det nuværende kontingent på 100 kroner for personlige medlemmer og 

1.000 kroner for institutionsmedlemmer årligt. 

Det nuværende kontingent fastholdes. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen: 

Mogens Madsen og Jens Tolstrup er på valg. De blev begge genvalgt. 

 

7. Valg af suppleanter: 

Efter Henny Mesnickow er indtrådt i bestyrelsen, skal der vælges en ny suppleant.  

Bestyrelsen foreslog Peter Fransen, der blev valgt.   

 

8. Valg af revisorer: 

Både Else Jensen og Janni Holst har erklæret sig villige til at modtage genvalg. De blev 

genvalgt. 

 

9. Eventuelt: 

Formanden oplyste, at Hald Ege – Horserøds søsterinstitution – også fejrer sin 100 års 

dag, bl.a. med en bogudgivelse. 

Hans Jørgen Engbo spurgte til digitaliseringen af billedarkivet. Formanden oplyste, at 

det er et stort arbejde, der ligger foran os. 

 

Formanden takkede Jens Christian Smedegaard for godt dirigentskab. 
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Formanden gjorde opmærksom på, at der som sædvanlig er bogsalg, og at alle med-

lemmer frit kan forsyne sig med Årsskrift 2016 og gamle årgange af årsskriftet. Sær-

ligt henledes opmærksomheden på, at bogen i anledning af Nyborgs 100 års jubilæ-

um (Borgen med de mange ansigter) nu kan erhverves for en særlig medlemspris på 

kun 100 kroner. 
 

Jens Tolstrup 

 Sekretær 

 / 

 Jens Christian Smedegaard 

 Dirigent 

 


