Fængselshistorisk Selskab

Ordinær generalforsamling
15. marts 2006
Formandens velkomst
William Rentzmann bød de fremmødte hjertelig velkommen og henviste til den udsendte
dagsorden der indeholdt følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
William Rentzmann foreslog Jørgen Bang valgt som dirigent.
Der fremkom ikke andre forslag.
Jørgen Bang takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
i henhold til vedtægterne. Ingen havde indvendinger herimod.
Ad 2. Formandens beretning
William Rentzmann aflagde beretning. Han oplyste:
• Der har efter stiftelsen af selskabet den 20. april 2005 været afholdt et konstituerende og 2 yderligere bestyrelsesmøder. Bestyrelsen havde konstitueret sig med William
Rentzmann som formand, Jørgen Bang som næstformand, Torben Rasmussen som
kasserer og Leif Senholt som sekretær. Bestyrelsen består i øvrigt af Niels Jul Nielsen,
museumsinspektør, udpeget til bestyrelsen som den, der har de faglige forudsætninger for museumsvirksomhed, og af de 2 medlemmer der er udpeget af de faglige organisationer: J. Chr. Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen.
• Der er udsendt 3 medlemsbreve.
• Det er værd at bemærke at selskabet allerede har 100 enkeltpersoner og 13 institutioner som medlemmer.
• Selskabet har antaget det gamle etatsmærke som sit logo.
• Blandt de opgaver bestyrelsen har prioriteret højt, er planerne om at etablere et retshistorisk museum i samarbejde med Domstolshistorisk Selskab. Københavns Bymuseum er blevet anmodet om at påtage sig den opgave at udarbejde et forprojekt der skal
tjene som grundlag for finansielle forhandlinger, herunder for ”fundraising” og i øvrigt
videreudviklingen af museumsidéen. Museet tænkes indrettet i facadebygningen Nytorv 21 midt i det allerældste København lige over for det tidligere råd- og domhus, nu
København Byret.
Bymuseets arbejde vil foreligge inden udgangen af marts 2006. Som det fremgår af
indkaldelsen, har Niels Jul Nielsen umiddelbart i tilslutning til generalforsamlingen givet tilsagn om at komme med en orientering om arbejdet og overvejelserne.
• Selskabet har endvidere udgivet sin første bog: ”Kærshovedgård – Et fængsels historie – indtil 1969” med den tidligere fængselsinspektør Jan Kaarsen som forfatter. Bo-
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gen ligger til gennemsyn og kan af medlemmerne erhverves til favørpris 100 kr. (bogladepris: 200 kr.).
Som forudsat i vedtægterne er det tanken at en del af selskabets virke skal foregå i
etablerede arbejdsgrupper. Der er indtil videre etableret en informationsgruppe med
Frede Kruse- Christiansen, Torben Rasmussen og Leif Senholt som medlemmer. Gruppen forventes at komme til at bestå af yderligere 2 medlemmer. Gruppen vil blandt
andet arbejde med at etablere en hjemmeside. Dansk Fængselsforbund har velvilligt
stillet designerbistand til rådighed for selskabet.
Der arbejdes endvidere med planer om at etablere en arbejdsgruppe om fængselsorkestrenes historie, herunder med den opgave at sikre genstande der måtte være bevaret. Bestyrelsen har allerede kontakt til et par tidligere medlemmer, Børge Nielsen og
John Larsen, med en betydelig viden om orkestrene.
Forslag til yderligere arbejdsgrupper er velkomne.
Selskabet har som allerede omtalt etableret kontakt til både Domstolshistorisk Selskab, men også til Politihistorisk Selskab der har adskillige års erfaring, som vi håber
at kunne lære af. Det sidste bestyrelsesmøde blev således afholdt på Politihistorisk
Museum hvor vi fik en orientering og en rundvisning.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden debat.
Ad 3 Aflæggelse af regnskab
Torben Rasmussen aflagde regnskab. Af regnskabet fremgår:
• Selskabet havde ved årsskiftet 62 enkeltpersoner og 11 institutioner som medlem.
• Indtægter i alt 2.850 kr. – Tilgodehavender i alt 5.750 kr. Udgifter: 0 kr.
Regnskabet er revideret og fundet i orden. Underskrevet af Janni Holst og Helle Thaarup.
Selskabet er nu for 2006 optaget på finansloven med 100.000 kr.
Regnskabet blev godkendt uden debat.
Ad 4 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5 Fastsættelse af kontingent
Torben Rasmussen foreslog at kontingentet for 2007 fastsættes uændret til 50 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 6 Valg af revisorer
Selskabets hidtidige revisorer, Janni Holst og Helle Thaarup, der begge var villige til at modtage genvalg, blev valgt for yderligere 1 år.
Ad 7 Eventuelt
Fængselsinspektør Arne Tornvig, Statsfængslet i Nyborg, oplyste at han havde foranlediget at
bygningen på fængslets udeareal som tidligere har været anvendt af det nu nedlagte gartneri,
kunne stilles til rådighed for udstilling og opbevaring af historisk materiale, herunder genstande m.v. med tilknytning til det tidligere fængselsorkester. Bygningen er på 230 m2. ,
blandt andet et stort lokale på 140 m2. Lokalet vil kunne være klar til istandsættelse i løbet af
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sommeren, og der ville blive søgt skabt interesse hos frivillige for at bistå med malerarbejde
m.v.
Torben Gulnov oplyste, at arresthuset i Fredensborg desværre ikke længere kan sikres for
museumsformål.
Børge Nielsen spurgte, specielt med henblik på genstande med tilknytning til orkestrenes tidligere virksomhed, hvilke overvejelser bestyrelsen havde gjort sig for så vidt angår afgrænsningen mellem hvilke genstande der bør udstilles/opbevares lokalt henholdsvis centralt.
William Rentzmann svarede at man endnu ikke var færdig med sådanne overvejelser. Dette
spørgsmål ville være egnet til at arbejdsgrupperne inddrages i overvejelserne.
Der var ikke flere der ønskede ordet
Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
William Rentzmann takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og erklærede
denne for afsluttet.
Forhandlingsprotokollen underskrevet af
______________________________
Leif Senholt, sekretær
København den 15. marts 2006

Godkendt af generalforsamlingens dirigent
_______________________________
Jørgen Bang
København den 15. marts 2006

