
Fængselshistorisk Selskab 

 

 

 

 

Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 18. marts 2015 

i selskabets lokaler 

 

I mødet deltog: Anne Bjerrekær, Aage Egholm, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, William 

Rentzmann, Christian Smedegaard og Jens Tolstrup. 

Afbud fra: Leif Jørgensen. 

Helle Thaarup deltog i mødet, se nedenfor. 

 

Dagsordenen var: 

 

1) Godkendelse af referat af mødet den 12. september 2014 i Svendborg 

2) Regnskab for 2014, udleveres på mødet mhp. bestyrelsens underskrift 

3) Sekretariatsfunktionen, herunder udpegning af kasserer 

4) Forslag til rejseregler for Selskabet 

5) Gennemgang af generalforsamlingens dagsorden (se dagsorden i medlemsbrev marts 2015) 

6) Status over 

a) Registrering af bogsamling 

b) Registrering af fotosamling 

c) Medlemmer 

d) Solgte bøger 

7) Årsskrift 2014, udleveres på mødet 

8) Årsskrift 2015, planlagte artikler 

9) Ny brochure, udleveres på mødet 

10) Orientering om kommende uddannelsesdag 

11) Dokumentation af Vridsløse 

12) Eventuelt 

13) Næste møde 

Den nyudnævnte fængselsinspektør for KF, Arne Tornvig Christensen, mødtes med Bestyrelsen. 

Formanden redegjorde for det gode samarbejde FHS har med KF. 

Arne Tornvig gav udtryk for, at han og KF meget gerne fortsætter dette samarbejde. 

På spørgsmål fra formanden om, hvorvidt Vestre Fængsels museum var i ”fare” i forbindelse med 

etablering af retssale ved Vestre, svarede Arne Tornvig, at det umiddelbart ikke var hans opfattelse, 

men at han straks ville underrette formanden, hvis noget sådant skulle tegne sig. 
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Ad 1) Godkendelse af referat af møde den 12. september 2014: 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter: 

 

– Ad 2) Konstituering: 

Helle Thaarup har indgået aftale om sekretariats- og kassererfunktion. Det blev beslut-

tet, at Helle Thaarup deltager i Bestyrelsens møder, men uden stemmeret, da Selska-

bets vedtægter ikke åbner mulighed for en udvidelse af Bestyrelsen. 

 

– Ad 3b) Publikationer: 

Den varslede skrivelse udsendes nu til samtlige tjenestesteder. 

 

– Ad 5a) Brug af Nytorv: 

Der er taget skridt til en vis udstillingsaktivitet på 2. og 3 sal. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2) Regnskab: 

 

Den fratrædende kasserer, Torben Rasmussen, udleverede og gennemgik regnskabet fra 2014. Un-

derskuddet på 88.000 kroner skyldes, at Direktoratet for Kriminalforsorgens tilskud på 100.000 kro-

ner først indgik i januar 2015. Der er reelt et overskud i 2014 på 12.000 kroner. Der var ingen be-

mærkninger til regnskabet, der blev godkendt og underskrevet af medlemmerne, bortset fra Leif Jør-

gensen, hvis underskrift indhentes senere. 

 

Ad 3) Sekretariats- og kassererfunktion: 

Jf. ovenfor er dette spørgsmål nu på plads. 

Bestyrelsen er særdeles glad for den velvilje Områdedirektør Ina Eliasen har udvist overfor Selskabet 

og Helle Thaarup. 

 

Ad 4) Forslag til rejseregler: 

Forslaget blev gennemgået. 

Formålet er at bringe overensstemmelse med DFKs regler, gældende for medlemmer der rejser for 

selskabet: 

1. billigst mulig offentlig transport 

2. mulighed for kørsel i egen bil til lav takst efter nærmere retningslinjer. 

Formanden og Helle Thaarup udsender endelige regler. 
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Ad 5) Generalforsamling den 25. marts 2015 

Indkaldelse er udsendt via medlemsbrev. 

Om valg bemærkedes: 

Aage Egholm og Jens Tolstrup er villige til genvalg. 

Suppleanter: Rosa Rasmussen er villig til genvalg og Mogens Madsen har givet tilsagn om at opstille. 

En revisor skal nyvælges. Else Jensen, KF har accepteret at opstille. Revisor Janni Holst har efter mø-

det bekræftet, at hun fortsætter. 

Tine Vigild har givet tilsagn om at være dirigent og dagens foredragsholder Henrik Skov Kristensen har 

bekræftet, at han kommer. 

 

Ad 6) Status, registrering: 

 

a) Registrering af bøger er næsten afsluttet, for så vidt angår Jens Tolstrups samling, men en be-

tydelig samling fra Østjylland og Selskabets ”egen samling” tilbagestår. 

Når Ole Hansen er tilbage efter sygemelding skal det videre forløb drøftes. 

b) Fotosamling. Leif Jørgensen står for denne. Intet nyt. 

c) Medlemmer og bogsalg: Helle Thaarup har en opdateret liste til generalforsmalingen. 

 

Ad 7) Årsskrift 2014: 

Blev udleveret. Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet 

 

Ad 8) Årsskrift 2015: 

Visse aftaler er allerede truffet (Kristin Eliasen, Nationalmuseet og Maria Rytter). 

Formanden foreslog, at man retter henvendelse til Sarah Smed om en artikel om Svendborg Museum. 

 

Ad 9) Ny brochure: 

Blev udleveret og fik ros fra bestyrelsen. 

 

Ad 10) Udannelsesdag: 

Er nu aftalt til 4. maj 2015 på Møgelkær. 

 

Ad 11) Dokumentation af Vridsløse: 

De, på sidste møde, aftalte skridt er endnu ikke taget. Områdekontor Sjælland (Ringsted) er nu inde 

over lukningen af Vridsløse, blandt andet med en medarbejder, Karsten Madsen, der har station i 

Vridsløse. 

Der er behov for et møde mellem FHS (formanden og Jens Tolstrup), Anne Bjerrekær, Kim Andersen, 

Museumsleder Lars Duus Eriksen, Kroppedal og Område Sjælland ved områdedirektør Rasmus An-
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dersen og Karsten Madsen. Rasmus Andersen har efterfølgende bekræftet. At han gerne deltager i et 

sådant møde. 

Der er behov for at gennemgå Kroppedals overvejelser, herunder deres økonomiske overslag med 

henblik på Områdets, Direktoratets og Vridsløses (økonomiske) involvering. 

Mødet skal, så vidt overhovedet muligt, finde sted i uge 22 eller begyndelsen af uge 23 (26. maj – 3. 

juni inden næste bestyrelsesmøde). 

 

Ad 12) Eventuelt: 

Jens Tolstrup orienterede om, at han på vegne af FHS er med i en styregruppe vedrørende et 100 års 

jubilæumsskrift om Horserød, som skal skrives af seniorforsker Peter Fransen. 

Anne Bjerrekær oplyste, at Nordea Fonden går ind i store projekter i Fængslet. Den nye udstilling åb-

nes den 20. maj 2015. Bestyrelsens medlemmer vil formentlig få en invitation fra Horsens borgme-

ster til en sammenkomst den 19. maj om aftenen. 

 

Ad 13) Næste møde: 

Torsdag den 4. juni 2015 kl. 11.00-15.00 i Horsens. Anne Bjerrekær arrangerer det praktiske med 

mødelokale og fortæring. 

 

 

Jens Tolstrup 

Sekretær 

 

 

 


