
 

 

  

 

 

Ordinær generalforsamling 

 

den 23. marts 2010 

i Statsfængslet Vridsløselille 

 

 

William Rentzmann bød velkommen og takkede fængslet for den positive medvirken 

til arrangementet af generalforsamlingen. Han fandt det værdifuldt, at det havde været 

muligt at låne personalehuset til generalforsamlingen, og at flere af medlemmerne 

havde benyttet muligheden for at se fængslets udstilling. 

Han rettede en særlig velkomst til Maria Berg Briese fra Horsens Museum, der efter 

generalforsamlingen skulle fortælle om Horsens Museums arbejde med de genstande, 

museet har overtaget i konsekvens af den aftale, der er indgået mellem Horsens Mu-

seum og Kriminalforsorgen. 

 

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 

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 

overensstemmelse med vedtægterne.  

 

 



2. Formandens beretning 

 

William Rentzmann aflagde beretning.  

Han indledte med at konstatere at Fængselshistorisk Selskab havde fortsat den gode 

udvikling med at samordne og videreudvikle interessen for fængslernes historie. Han 

kunne med tilfredshed konstatere, at der er lykkedes at engagere en meget bred kreds 

i arbejdet. 

I forbindelse med beretningen omtalte han, at bestyrelsen har holdt 3 møder siden sid-

ste generalforsamling. Et af bestyrelsesmøderne blev afholdt på Møgelkær, hvor be-

styrelsen fik lejlighed til at se samlingen og drøfte museumsaktiviteterne med medar-

bejderne i museet. Derudover fik bestyrelsen lejlighed til at se den nye kirke, som er 

omtalt i årsskriftet for 2009.  

Bestyrelsen har tænkt sig at besøge andre lokale samlinger i forbindelse med de 

kommende bestyrelsesmøder. 

Om det organisatoriske oplyste han, at medlemstallet var 149 personlige medlemmer 

og 22 institutionsmedlemmer. Der var således fortsat fremgang i medlemstallet – 

selvom væksten er beskeden. Bestyrelsen vurderer, at der vil være gode muligheder 

for at fortsætte den positive udvikling. 

Bestyrelsen har arbejdet med at styrke relationerne til den del af museumsverdenen, 

der har taget fængselsvæsenets historie ind i deres virksomhed.  

Horsens Museum, hvor der er indgået en aftale om, at museet overtager ansvaret 

for den helt usædvanlige samling, som Aage Egholm har været hovedmanden 

bag. Bestyrelsen fandt, at der var tale om en aftale, der er meget fordelagtig for 

begge parter.  

Faaborg kulturhistoriske samlinger, hvor Selskabet igennem en længere årrække 

har samarbejdet om etablering af en permanent udstilling af genstande fra dan-

ske arresthuse. Det er forventningen, at der vil komme nyt liv i dette samarbejde, 

når bogen om ”Danmarks arresthuse” udkommer til oktober 2010. 

Københavns Bymuseum, som Selskabet i nogle år har samarbejdet med om etab-

lering af et Ret & Straf Museum på Nytorv. Desværre har Københavns Bymuse-

um trukket sig fra samarbejdet om etableringen af et Ret & Straf museum på Ny-

torv. Bestyrelsen overvejer derfor, hvilke samarbejdsparter der vil være naturlige 

i det fortsatte projekt. 

Endelig har arbejdet med Vridsløselilles jubilæum givet anledning til etablering 

af et tættere samarbejde med Kroppedal Museum, der forventes at blive samar-

bejdspartner i forbindelse med lukningen af fængslet i slutningen af dette årti. 

Han fandt derfor, at der var god grund til at udtrykke tilfredshed med det net-

værk, Selskabet har etableret med museumsverdenen.  

 



Også i relation til historieforskningen var der taget skridt til etablering af et fagligt 

netværk, hvorfra der kan skabes grundlag for forskning i fængselsvæsenets historie. 

Selskabet havde i 2009 haft et tæt samarbejde med Martina Henze fra Københavns 

Universitet og Peter Frandsen fra Landsarkivet i Odense. De har begge sammen med 

Hans Jørgen Engbo og Hans Henrik Brydensholt været stærkt involveret i arbejdet 

med at skrive direktoratets historie.  

I forbindelse med Knud Waabens død blev hans materiale om fængselshistorien over-

ladt til Fængselshistorisk Selskab, og bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at få 

afsluttet arbejdet med en samlet beskrivelse af fængslernes historie. 

 

Endelig nævnte han det stærke netværk, der eksisterer i Kriminalforsorgen mellem 

historisk interesserede medarbejdere og den gruppe af frivillige, der driver de lokale 

fængselshistoriske samlinger. Bestyrelsen er meget taknemmelig for det store arbejde, 

der udføres i forbindelse med de lokale samlinger. 

 

I det forløbne år har bestyrelsen medvirket til publicering af materiale, der beskriver 

fængselshistorien. Det var sket ved udgivelsen af årsskriftet, en kalender for 2010 og 

ved at støtte arbejdet med at markere 150 års jubilæet for Statsfængslet Vridsløselille.  

Årsskriftet fik i årets løb en officiel anerkendelse, idet det blev optaget i Dansk Bibli-

oteksCenters artikeldatabase og i anmeldelsesbasen. Det betragter Selskabet som et 

ridderslag til den høje kvalitet, årsskriftet har holdt i de hidtidige årgange. 

 

I 2009 afsluttede Selskabet uddannelsesprogrammet for medlemmer knyttet til de 

fængselshistoriske samlinger. Det er bestyrelsens vurdering, at uddannelsesprogram-

met har medvirket til at styrke museumsfagligheden hos deltagerne, ligesom det har 

medvirket til at fastholde og videreudvikle netværket for medarbejderne på de lokale 

fængselshistoriske samlinger. 

 

I det daglige er arbejdet i Selskabets arbejdsgrupper et vigtigt element. 

I 2009 havde informationsgruppen, arbejdsgruppen om fængselsorkestrenes historie 

og arbejdsgruppen om fængselskirkerne og –præsterne fortsat deres arbejde, og det er 

bestyrelsens vurdering, at det konkrete arbejde med forskning, indsamling og publice-

ring af materiale bedst kan ske gennem arbejdet i disse arbejdsgrupper. 

I det omfang, der melder sig interesserede, vil bestyrelsen være indstillet på at ned-

sætte yderligere arbejdsgrupper. 

 

William Rentzmann fandt, at 2009 havde været et godt arbejdsår, hvor Fængselshisto-

risk Selskab på en bred front har arbejdet for at videreudvikle fængselsvæsenets histo-

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

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 



3. Aflæggelse af regnskab 

 

Regnskabet bliver uddelt i forbindelse med generalforsamlingen. 

Torben Rasmussen gennemgik regnskabet. Han fremhævede, at der var grund til at 

bemærke, at regnskabet udviste et mindre underskud i 2009. Årsagen hertil var, at der 

var regnskabsført udgifter til såvel årsskrift 2008 og årsskrift 2009 i regnskabet for 

2009.  

Trykkeudgifterne for årsskriftet for 2009 er først betalt i 2010, hvorfor den vil fremgå 

af regnskabet for 2010. 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2011 fastsættes uændret til kr. 50.- for per-

sonlige medlemmer og kr. 500.- for institutioner. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget. 

 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 

Jørgen Bang og Torben Rasmussen var på valg.  

De var begge indstillede på at fortsætte i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslog, at de 

blev genvalgt.  

Der var ikke andre kandidater. 

Jørgen Bang og Torben Rasmussen blev genvalgt for perioden 2010 – 2012. 

 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen var på valg.  

De var begge indstillede på at fortsætte som suppleanter, og bestyrelsen foreslog, at 

de blev genvalgt. 

Der var ikke andre kandidater. 

Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen blev valgt. 

 

 

 

 

 

 



7. Valg af revisorer 

Janni Holst og Helle Thaarup var på valg. 

De var begge indstillede på at fortsætte som revisorer, og bestyrelsen foreslog, at de 

blev genvalgt. 

Der var ikke andre kandidater. 

Janni Holst og Helle Thaarup blev valgt. 

 

 

8. Eventuelt 

William Rentzmann oplyste, at der efter Maria Berg Brieses foredrag ville være mu-

lighed for at købe Selskabets publikationer. 

 

 

 

 

Forhandlingsprotokollen underskrevet af 

 

 

 

 

 

   Torben Rasmussen, sekretær            Godkendt af generalforsamlingens dirigent 

København den 10. marts 2011  København den 10. marts 2011 


