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 21. marts 2007  

 
William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen 
til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. 
Han henviste til den udsendte dagsorden, der indeholdt følgende punkter: 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 
3 Aflæggelse af regnskab 
4 Behandling af indkomne forslag 
5 Fastsættelse af kontingent 
6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8 Valg af revisorer 
9 Eventuelt 
 

 
 
Ad. 1 Valg af dirigent 
William Rentzmann foreslog vicedirektør Ole Hansen valgt som dirigent. 
Der fremkom ikke andre forslag. 
Ole Hansen takkede for valget og konstaterede, at det er i overensstemmelse med 
vedtægterne, at den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Dagsordenen 
er udsendt den 2. marts 2007, desværre er den dateret februar 2006, men det havde 
ikke givet anledning til problemer. På denne baggrund konstaterede han, at 
generalforsamlingen var lovlig i henhold til vedtægterne. 
 
Ad 2 Formandens beretning 
William Rentzmann aflagde beretning. Han oplyste: 
• Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 
 
• Medlemstallet er i dag på 124 personlige medlemmer og 15 institutioner. De 

tilsvarende tal var ved generalforsamlingen i 2006 på 96 personlig medlemmer 
og 13 institutioner. 
Han fandt, at det er en meget tilfredsstillende fremgang for de personlige 
medlemmer, medens det ikke er helt tilfredsstillende, at der ikke har været større 
fremgang for institutionsmedlemmerne. 

 
• Bestyrelsen har i sit arbejde satset på etableringen af en struktur, der kan danne 

grundlag for opfyldelsen af Selskabets målsætning. 



 

 
 
• Overordnet har det været bestyrelsens strategi at arbejde for etablering af: 

 en landsdækkende udstilling af fængselsgenstande, gerne som en del af 
projektet ”World of Crime” i Horsens 

 en landsdækkende udstilling af arresthusgenstande, gerne som en del af 
Faaborg Kulturhistoriske Museer med udgangspunkt i arresten 

 en pædagogisk baseret udstilling om temaet Ret & Straf, helst i forbindelse 
med Københavns Byret og fængslet på Nytorv. 

For at realisere disse planer har bestyrelsen været i tæt kontakt med 
fængselsmuseet i Horsens, projektet ”World of Crime”, Faaborg Kulturhistoriske 
Samlinger, Domstolshistorisk Selskab og Københavns Bymuseum. Alle 
kontakter, som bestyrelsen forventer at udbygge i den kommende tid. Han 
orienterede specielt om drøftelserne med Domstolsstyrelsen om etablering af det 
nødvendige økonomiske grundlag for driften af et Ret & Straf museum på 
Nytorv. 

 
• Bestyrelsen har i arbejdet med at stimulere og udvikle de lokalhistoriske 

samlinger besøgt Københavns Fængslers samlinger og Faaborg Kulturhistoriske 
Museer, hvor der er etableret en udstilling i den nedlagte Faaborg Arrest. Det er 
bestyrelsens plan, at man fortsat vil besøge de lokalhistoriske samlinger i 
institutionerne, der er medlemmer af Selskabet. 

 
• Som forudsat i vedtægterne er det tanken at en del af selskabets virke skal foregå 

i etablerede arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen, der skal beskæftige sig med 
fængselsorkestrenes historie, har fortsat sit arbejde i 2006 med udgangspunkt i 
Statsfængslet i Nyborg. 

 
• Informationsgruppen er tilsvarende et led i arbejdet med, at få de 

fængselshistoriske samlinger til at indgå i opfyldelsen af kriminalforsorgens 
informationsforpligtelse. Det er mest tydeligt sket gennem Selskabets oprettelse 
af en hjemmeside. Der er grund til at takke Dansk Fængselsforbund for deres 
bidrag til oprettelsen af hjemmesiden. Hjemmesiden skal betragtes som et 
arbejdsredskab i informationsarbejdet, hvorfor den skal være til stadig debat og i 
stadig forandring. Medlemmer opfordres til at reagere på indholdet i 
hjemmesiden, så informationsgruppen løbende kan blive inspireret til fortsat 
udvikling af hjemmesiden. 

 
• Selskabet arbejder for, at der bliver et forum for det fængselshistoriske arbejde i 

Danmark. Dagens program er et led i dette arbejde.  
 



 

• Udgivelsen af Kaarsens bog har fået en god opbakning. Desværre havde 
trykkeriet lavet fejl i pagineringen i 1. oplag. Det er nu rettet. Mange har fået 
ombyttet deres eksemplar. Bogen kan fortsat købes ved henvendelse til 
selskabet. 

 
• Bestyrelsen har arbejdet med årsskriftet (omtalt i § 9). Desværre har det ikke haft 

et optimalt forløb, så vi forventer nu, at det vil udkomme i sensommeren 2007. 
 

• Endelig oplyste han, at selskabet løbende får henvendelser om forskellige meget 
konkrete problemer. Som eksempel nævnte han en henvendelse fra 
embedslægeforeningen i anledning af deres jubilæumsskrift. De ønskede oplyst, 
om den uniform, som embedslægen i Viborg bar på et medsendt fotografi, var en 
fængselsuniform.  
Opgaven har involveret Jens Tolstrup i Australien og Aage Egholm i Horsens. 
Ved deres indsats er det lykkedes at hjælpe kredslægeforeningen. Det var ikke en 
fængselsuniform, men en uniform for overordnede inden for 
civilbeskyttelsestjenesten.  

 
Afslutningsvis oplyste William Rentzmann, at bestyrelsen i det kommende år vil 
arbejde videre med de omtalte opgaver. Derudover forventer bestyrelsen at 
intensivere arbejdet omkring de lokale fængselssamlinger. Det skal blandt andet ske 
ved at tilbyde supplerende uddannelse til de frivillige, der lægger et meget stort 
arbejde i at indsamle, registrere, istandsætte, vedligeholde og udstille genstande, der 
kan bidrage til fortællingen af fængselsvæsenets historie. 
 
Formandens beretning gav ikke anledning til kommentarer. 

 
Ad 3 Aflæggelse af regnskab 
Regnskabet blev uddeles i forbindelse med generalforsamlingen. 
Torben Rasmussen gennemgik regnskabet. 
Særligt orienterede han om, at det er problematisk, når indbetalinger til selskabets 
bankkonto sker uden angivelse af, hvem der er indbetaler.  
Han opfordrede til, at medlemmerne sikrer, at deres indbetalinger kan identificeres. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen 
 
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
William Rentzmann foreslog, at kontingentet for 2008 fastsættes uændret til kr. 50.- 
for personlige medlemmer og kr. 500.- for institutioner. 
Forslaget blev godkendt. 



 

 
 
Ad 6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
Aage Egholm og Leif Senholt var på valg. 
De er begge indstillede på at fortsætte i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslog, at de 
genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Aage Egholm og Leif Senholt blev valgt for perioden 2007 – 2009. 
 
Ad 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen var på valg.  
De er begge indstillede på at fortsætte som suppleanter, og bestyrelsen foreslog, at de 
genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen blev valgt.  
 
Ad 8 Valg af revisorer 
Janni Holst og Helle Thaarup var på valg. 
De er begge indstillede på at fortsætte som revisorer, og bestyrelsen foreslår, at de 
genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Janni Holst og Helle Thaarup blev valgt. 

 

 

Ad 9 Eventuelt 
Karl Erik Bruun Pedersen, Møgelkær, efterlyste 
mere information til medlemmerne. Han var 
tilfreds med, at bestyrelsen nu vil tage initiativ til 
uddannelse for de mange frivillige medarbejdere 
på fængselssamlingerne. Han opfordrede 
bestyrelsen til i forbindelse med fremtidige 
generalforsamlinger at arrangere besøg på lokale 
fængselssamlinger. 

William Rentzmann gav tilsagn om, at informationsgruppen vil arbejde på en 
forbedring af informationen til medlemmerne.  
Torben Rasmussen opfordrede til, at de lokale fængselssamlinger benyttede 
hjemmesiden til at informere andre om den virksomhed, der foregår på det enkelte 
fængsel. 
Børge Nielsen gjorde opmærksom på, at der på listen over nedlagte institutioner 
mangler Arresthuset i Bogense. 
William Rentzmann orienterede om, at Horserødlejrens Museum har 5 års jubilæum i 
år. Jubilæet vil blive markeret ved en højtidelighed på museet den 22. juni 2007. 



 

Medlemmerne af Fængselshistorisk Selskab vil blive inviteret til at deltage i 
markeringen. 
Der var ikke flere, der ønskede ordet. 
 
 
William Rentzmann takkede afslutningsvis dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen og erklærede denne for afsluttet. 
 
 
 
 
Forhandlingsprotokollen underskrevet af  
 
  
Torben Rasmussen, sekretær 
København den 2. april 2007 
 
 
Godkendt af generalforsamlingens dirigent 
København den 2. april 2007 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen holdt lektor dr. Martina Henze et foredrag om: 
Danmark og de internationale fængselsreformbevægelser 1840-1940. 
 
Kontorchef Henning Nørbæk, kulturforvaltningen i Horsens, fortalte om projektet 
”World of Crime”. 
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