
 
 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 

 

tirsdag den 22. marts 2011  

i Københavns Byret 

 

 

 

William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte.  

Derudover rettede han en tak til byretten, fordi de havde stillet Byretspræsidentens 

mødesal til rådighed for generalforsamlingen. 

 

Han henviste til den udsendte dagsorden. Da der ikke var indkommet forslag, inde-

holdt dagsordenen følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for 2010 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent: 

William Rentzmann foreslog kontorchef Tine Vigild til dirigenthvervet. 

Der fremkom ikke yderligere forslag. 

Tine Vigild takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen afholdes i 

marts måned i overensstemmelse med vedtægterne, men materialet var ikke usendt 

rettidigt.  

Forsamlingen var enig i, at generalforsamlingen kunne gennemføres på trods af dette. 
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2. Formandens beretning: 

William Rentzmann aflagde beretning. 

Han indledte med at slå fast, at Fængselshistorisk Selskab i 2010 havde fortsat arbej-

det med at samordne og videreudvikle interessen for fængslernes historie. 

Han kunne med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at engagere en meget bred 

kreds i arbejdet med fængslernes historie. 

Om det organisatoriske kunne han oplyse, at 

medlemstallet er på 163 personlige med-

lemmer og 24 institutioner. Der er således 

fortsat en beskeden fremgang i medlemstal-

let. 

Det er bestyrelsens vurdering, at der er gode 

muligheder for at fortsætte den positive ud-

vikling. 

Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste 

generalforsamling. 

Bestyrelsesmøderne blev afholdt i direktora-

tet, på Herstedvester, hos arrestinspektøren 

for Syd- og Sønderjylland og Fyn, og endelig blev det sidste bestyrelsesmøde afholdt 

i Selskabets nye lokaler på Nytorv (i daglig tale kaldet ”Kommoden). 

Han oplyste, at det var muligt at se lokalerne på Nytorv efter generalforsamlingen. 

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at besøge andre lokale samlinger i forbindelse med 

de kommende bestyrelsesmøder. 

Niels Jul Nielsen, der var udpeget af Københavns Bymuseum har fået nyt arbejde, så 

han er udtrådt af bestyrelsen.  

Bestyrelsen har anmodet Horsens Museum om at udpege et medlem med faglige for-

udsætninger for museumsvirksomhed (som vedtægterne kræver), og det er en stor 

glæde, at Anne Bjerrekær er blevet udpeget. Bestyrelsen ser frem til et spændende og 

udviklende samarbejde med Anne Bjerrekær. 

 

Selskabets regnskab udviser et mindre underskud. Det er bestyrelsens vurdering, at vi 

bør overveje en kontingentstigning, hvis vi skal fortsætte på det nuværende aktivi-

tetsniveau.  

 

Herefter vendte William Rentzmann sig til det indholdsmæs-

sige. 

Selskabets formål skal realiseres gennem forskning, indsam-
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ling og publicering af materiale, formidling af fængselshistoriske genstande og gen-

nem dannelse af netværk. 

 

William Rentzmann fremhævede, at 2010 har været præget af arbejdet med to store 

publikationer.  

Begge blev udgivet i forbindelse med direktoratets 100 års jubilæum. 

Den ene beskriver direktoratets 100 års historie, og den er et godt eksempel på forsk-

ning, indsamling og publicering af materiale.  

Den anden om ”Danmarks arresthuse” er præget af Peter Gardes meget store arbejde 

med indsamling af oplysninger om arresthusene og af Svend Erik Andersens meget 

flotte billeder fra arresthusene. Det er baggrunden for, at bestyrelsen har bedt Peter 

Garde om efter generalforsamlingen at fortælle om nogle hovedpunkter fra arbejdet 

med Danmarks arresthuse. 

Endelig er det igen lykkedes at udgive et årsskrift af høj kvalitet. Årsskriftet er det 

fjerde i rækken. Desværre har Leif Senholt besluttet, at han vil koncentrere sin ar-

bejdskraft om Grønland, så det bliver det sidste under hans redaktion. 

 

For bestyrelsen har arbejdet med etablering af et Ret & Straf Museum på Nytorv fyldt 

meget. Desværre er det ikke lykkedes at skaffe de fornødne midler (ca. 20 mio. kr.) til 

projektet, så indtil videre har bestyrelsen valgt at arbejde videre i to spor.  

Det ene er en lavpraktisk løsning, der inddrager lokalerne i ”Kommoden” til Selska-

bets arbejde. Der er i første omgang indrettet mødelokaler og administration på første 

sal. Det er så planen, at der skal indrettes lokaler til udstillinger på de øvrige etager i 

den takt, de økonomiske muligheder kan findes.  

Det andet spor er et fortsat arbejde med kontakt til fonde med henblik på at realisere 

det store projekt. 

 

Endelig nævnte Rentzmann, at bestyrelsen løbende har arbejdet for at styrke og ved-

ligeholde det stærke netværk, der eksisterer i Kriminalforsorgen, mellem historisk 

interesserede medarbejdere. Mest synligt er det hos den gruppe af frivillige, der dri-

ver de lokale fængselshistoriske samlinger. Der er god grund til at takke for det store 

arbejde, der udføres i de lokale samlinger. 

 

I det daglige arbejde i Fængselshistorisk Selskab er arbejds-

grupperne et vigtigt element. 

Det er bestyrelsens vurdering, at det konkrete arbejde med 

forskning, indsamling og publicering af materiale bedst kan ske 

gennem dannelsen af netværk, der arbejder med forskellige te-

maer.  
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Informationsgruppen arbejder med publicering af materiale og formidling af historien 

om de fængselshistoriske genstande. 

Informationsgruppen har fortsat sit arbejde med udvikling af hjemmesiden, men der 

er en erkendelse af, at hjemmesiden trænger til en gennemgribende revision for at 

leve op til vores berettigede forventninger. 

Informationsgruppen har udsendt 3 medlemsbreve i perioden. 

 

Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med fængselsorkestrenes historie, har fortsat sit 

arbejde. 

Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at se lokalerne i ”Kommoden”, 

og i den forbindelse vil man kunne se de plakater, der er udarbejdet om fængselsorke-

strene på Københavns Fængsler, Vridsløselille/Herstedvester, Nyborg, Horsens og 

Kragskovhede. 

 

I 2008 etablerede bestyrelsen en arbejdsgruppe vedrørende fængselskirkerne og – 

præsterne. Arbejdsgruppen har arbejdet koncentreret og resultatet af deres virksom-

hed vil kunne ses i årsskriftet. 

 

Alt i alt fandt William Rentzmann, at 2010 havde været et godt arbejdsår, hvor Fæng-

selshistorisk Selskab på en bred front har arbejdet for at videreudvikle interessen for 

fængselsvæsenets historie.  

Han benyttede lejligheden til at takke alle for den gode indsats i årets løb. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2010: 

Regnskabet blev uddelt i forbindelse med generalforsamlingen. 

Torben Rasmussen gennemgik regnskabet. Han fremhævede, at der var et mindre un-

derskud. 

Regnskabet gav anledning til en drøftelse af omkostningerne 

ved udgivelsen af årsskriftet. Drøftelsen blev fortsat i forbin-

delse med næste punkt på generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

William Rentzmann orienterede om bestyrelsens budget for 2011. Det fremgik heraf, 

at der vil blive et betydeligt underskud, hvis Selskabet skal opretholde det hidtidige 

aktivitetsniveau. 
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Mange af deltagerne tilkendegav, at de fandt det rimeligt, hvis der blev besluttet en 

markant forhøjelse af kontingentet. Konkret blev det foreslået, at kontingentet fra 

2012 blev fordoblet. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at kontingentet for 2012 skal være: 

 Individuelle medlemmer kr. 100 

 Institutionsmedlemmer kr. 1.000 

 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 

På valg var Aage Egholm og Leif Senholt.  

Aage Egholm var villig til genvalg, medens Leif Senholt ikke ønskede genvalg. 

Bestyrelsen indstillede, at Aage Egholm genvælges, og at generalforsamlingen væl-

ger Jens Tolstrup som nyt medlem af bestyrelsen. 

Der fremkom ikke yderligere forslag. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at Aage Eg-

holm og Jens Tolstrup skal være medlemmer af besty-

relsen. 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

På valg var Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen. De var begge villige til genvalg. 

Der fremkom ikke yderligere forslag. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen skal 

være suppleanter til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisorer: 

På valg var Janni Holst og Helle Thaarup. De var begge villige til genvalg. 

Der fremkom ikke yderligere forslag. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at Janni Holst og Helle Thaarup skal være 

revisorer. 

 

8. Eventuelt: 

William Rentzmann rettede en stor tak til Leif Senholt for hans store indsats som re-

daktør af årsskriftet, som formand for arbejdsgrupperne vedrørende fængselsorke-

strene og vedrørende fængselskirkerne og -præsterne samt som redaktør af hjemme-

sidens afsnit om nedlagte institutioner. Som symbol på Selskabets taknemmelighed 

overrakte han nogle flasker god vin. 
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Han takkede yderligere dirigenten for hendes indsats og erklærede generalforsamlin-

gen for afsluttet. 

 

 

I forlængelse af generalforsamlingen bød Rentzmann tidligere 

dommer Peter Garde velkommen. 

Peter Garde fortalte om arresthusenes historie med udgangs-

punkt i hans arbejde med bogen ”Danmarks arresthuse”. 

Efter afslutningen af Peter Gardes indlæg blev deltagerne i generalforsamlingen ind-

budt til at bese Selskabets lokaler i ”Kommoden”, ligesom de fik udleveret et eksem-

plar af årsskriftet for 2010. 

 

 

Forhandlingsprotokollen underskrevet af 

 

 

 

 Tine Vigild, dirigent Torben Rasmussen, sekretær 

 København den 20. juni 2011 København den 20. juni 2011 

 

 

 


