
 
 

 
 
 

Ordinær generalforsamling 
 

 den 31. marts 2008  
 
 
William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen 
til foredragsholderen, fængselsinspektør Mia Heckscher fra Statsfængslet ved Sønder 
Omme  
 
 
Han henviste til den udsendte dagsorden, der indeholdt følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Forslag til vedtægter for ”Ret & Straf-

museet på Nytorv under etablering 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 
 
 

1. Valg af dirigent: 
William Rentzmann foreslog kontorchef Tine Vigild valgt som dirigent. 
Der fremkom ikke andre forslag. 

Tine Vigild takkede for valget og konstaterede, at 
det er i overensstemmelse med vedtægterne, at den 
ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. 
Datoen for afholdelse af generalforsamlingen var 
varslet den 25. januar 2008. Dagsordenen var 
udsendt den 14. marts 2008. På denne baggrund 
konstaterede Tine Vigild, at generalforsamlingen 
var lovlig i henhold til vedtægterne. 
 

 



 
 

 

2. Formandens beretning: 
William Rentzmann aflagde beretning. Han oplyste: 

• Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 2 af 
bestyrelsesmøderne havde været holdt i forbindelse med de lokale samlinger i 
henholdsvis Horserød og Nyborg. Denne idé har bestyrelsen tænkt sig at videre-
føre ved at besøge andre samlinger i forbindelse med kommende bestyrelsesmø-
der. 

• Muligheden for at Horsens Museum eventuelt kan få helt eller delvist overdraget 
genstande fra samlingen i fængslet i Horsens for at sikre, at genstandene opbe-
vares på betryggende vis, og at de vedligeholdes, er blevet drøftet. De første re-
sultater af drøftelserne med Horsens Museum kan ses i forbindelse med udstil-
lingen ”Slottet i Horsens”, der er etableret i det gamle fængsel, og hvor genstan-
de fra fængslets samling er udstillede. 

• Etableringen af et Ret & Straf Museum på Nytorv er kommet et skridt videre, 
idet der nu er sikret det fornødne driftstilskud. Arbejdet med at istandsætte byg-

ningen er desværre ikke forløbet efter planen, 
hvilket primært skyldes, at Københavns By-
museum har fået ny chef, og derfor har været 
optaget af andre - mere presserende – opgaver. 
Bestyrelsen er dog overbevist om, at samarbejdet 
med Københavns Bymuseum i det kommende år 
vil føre til, at vi kan søge de fornødne fondsmidler 
til at sætte bygningen i stand og etablere 
udstillingerne. Bestyrelsen forventer, at museet, 
hvis alt går planmæssigt, vil kunne komme i drift i 
løbet af 2010. Under generalforsamlingens punkt 4 
vil bestyrelsen fremlægge forslag til vedtægter for 

den organisation, der skal forestå arbejdet med at etablere museet på Nytorv. 

• Det er bestyrelsens ide, at det konkrete arbejde med forskning, indsamling og 
publicering af materiale skal ske gennem dannelsen af netværk, der arbejder 
med forskellige temaer. Arbejdsmetoden er ved at blive afprøvet med en ar-
bejdsgruppe, der skal beskæftige sig med fængselsorkestrenes historie. Arbejds-
gruppen er kun lige gået i gang med sit arbejde, men når der først er blevet lavet 
museumslokaler på Nyborg, tror bestyrelsen på, at arbejdsgruppen vil få bedre 
muligheder for at gennemføre sit arbejde. 



 
 

 

• Bestyrelsen har også nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med direktoratets 
historie, idet direktoratet kan fejre sit 100 års jubilæum i 2010. Idet arbejdet net-
op var gået i gang, kunne William Rentzmann ikke fortælle nærmere herom. 

• Informationsgruppen har fortsat arbejdet med publicering af materiale og for-
midling af historien om de fængselshistoriske 
genstande. Særligt nævnte William Rentzmann, at 
informationsgruppen har stået for arbejdet med 
årsskriftet for 2007, som vil blive præsenteret og 
udleveret til samtlige aktive medlemmer efter 
generalforsamlingen. Der er god grund til at takke 
informationsgruppen og specielt Leif Senholt for 
det store arbejde med årsskriftet. Endvidere rettede 
William Rentzmann en stor tak til Brydensholt, Waaben og Martina Henze, som 
alle har bidraget til årsskiftet med højt kvalificerede indlæg. 

• Også arbejdet med løbende opdatering af hjemmesiden, har Informationsgrup-
pen arbejdet med. William Rentzmann opfordrede medlemmerne til at reagere 
på indholdet på hjemmesiden, så informationsgruppen løbende kan blive inspire-
ret til at udvikle den. 

• Informationsgruppen har udsendt 2 medlemsbreve i perioden. 

• Endelig har informationsgruppen udarbejdet en brochure om Fængselshistorisk 
Selskab. Brochuren ligger på bordene, og der er mulighed for at få udleveret fle-
re eksemplarer ved henvendelse til Torben Rasmussen efter generalforsamlin-
gen. 

• Udgivelsen af Kaarsens bog har fortsat god opbakning. Bogen er nu solgt i 98 
eksemplarer, og kan af medlemmerne købes for 100 kr. hos Torben Rasmussen. 

• Det er lykkedes for Fængselshistorisk Selskab at få tilrettelagt 4 uddannelsesda-
ge i 2008 og 2009. Indholdet i uddannelsesdagene er tilrettelagt i samarbejde 
med Organisationen Danske Museer, og bestyrelsen håber, at uddannelsesdage-
ne vil være en god inspiration for arbejdet i fængslernes samlinger. William 
Rentzmann opfordrede derfor medlemmerne til at tilmelde sig uddannelsesdage-
ne, som der også ligger informationsmateriale om på bordene. 

• Det er en vigtig opgave for selskabet at arbejde for, at der bliver et forum for det 
fængselshistoriske arbejde i Danmark. Programmet for dagen i dag er tænkt som 
et led i dette arbejde. William Rentzmann opfordrede derfor stærkt til, at med-
lemmerne efter generalforsamlingen bliver og hører Mia Heckschers indlæg om 
fængslet i Sønder Omme, der har 75 års jubilæum i år. 



 
 

 
• I juni måned 2007 blev der afholdt en højtidelighed i museet i Horserød og ved 

monumentet ”Håbets port”. Selskabets medlemmer var inviteret til at deltage i 
arrangementet, og William Rentzmann var glad for, at flere medlemmer mødte 
op og havde fornøjelse af at deltage i arrangementet. 

• Bestyrelsen vil gerne løbende støtte arbejdet omkring de lokale fængselssamlin-
ger. William Rentzmann fandt det meget vigtigt, at vi fastholder og støtter de 
mange frivillige, der lægger et stort og flot arbejde i at indsamle, registrere, 
istandsætte, vedligeholde og udstille genstande, der kan være med til at fortælle 
Fængselsvæsenets historie. 

• Medlemstallet er i dag på 128 personlige medlemmer og 17 institutioner. De til-
svarende tal var ved generalforsamlingen i 2007 på 124 personlige medlemmer 
og 15 institutioner. William Rentzmann fandt det positivt, at medlemstallet fort-
sat stiger lidt – selvom det er ønskeligt med flere institutionsmedlemmer. 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 
 

3. Aflæggelse af regnskab: 
Regnskabet var udsendt sammen med dagsordenen, og det blev ligeledes uddelt i for-
bindelse med generalforsamlingen. 

Torben Rasmussen gennemgik regnskabet, og kommen-
terede de enkelte poster særskilt. 
Særligt orienterede Torben Rasmussen om, at der fortsat 
er problemer med ”anonyme indbetalinger”. Han op-
fordrede medlemmerne til at sikre, at deres indbetalinger 
via kontooverførsler kan identificeres. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

 

4. Forslag til vedtægter for ”Ret & Straf-museet på Nytorv under etablering”: 
Et forslag til vedtægter for Ret & Straf Museet på Nytorv var den 25. marts 2008 ud-
sendt til medlemmerne. Vedtægterne er en forudsætning for, at der kan søges fonds-
midler m.m. 
Det blev fremhævet, at der etableres en bestyrelse med ligelig repræsentation fra 
Domstolshistorisk Selskab og Fængselshistorisk Selskab. Derudover vil Københavns 
Bymuseum have plads i bestyrelsen. 
Vedtægterne blev godkendt. 
 



 
 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 
William Rentzmann foreslog, at kontingentet for 2009 fastsættes uændret til kr. 50.- 
for personlige medlemmer og kr. 500.- for institutioner. 
Forslaget ved vedtaget. 
 

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 
Jørgen Bang og Torben Rasmussen var på valg. 
De var begge indstillede på at fortsætte i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslog, at de 
genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Jørgen Bang og Torben Rasmussen blev genvalgt for perioden 2008 – 2010. 
 

7. 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 genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen blev valgt. 
 

8. 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 
genvælges. 
Der var ikke andre kandidater. 
Janni Holst og Helle Thaarup blev valgt. 
 

9. Eventuelt: 

• K.E. Bruun, Møgelkær, foreslog, at der orienteres bredere om, hvad der sker i 
forbindelse med de enkelte fængslers samlinger. William Rentzmann støttede 
forslaget varmt, og lovede, at der i forbindelse med generalforsamlingen næste 
år vil blive givet plads til gensidig orientering om status og planer mv. for sam-
lingerne. 
Peter Kramp supplerede med forslag om, at oplysninger om de enkelte instituti-
oner lægges ind på hjemmesiden. Dette kan ske ved henvendelse til Helle Thaa-
rup. 



 
 

• Tage Pedersen, Møgelkær, efterlyste undervisningsmateriale, der kan anvendes i 
forhold til skolerne og lignende. William Rentzmann lovede at drøfte spørgsmå-
let i bestyrelsen snarest. 
Martina Henze anbefalede et samarbejde med 
skoletjenesten. Til dette orienterede K.E. Bruun om, at 
Møgelkær har kontakt til skolerne på den måde, at unge 
kolleger og indsatte bliver inddraget i undervisningen af 
skoleklasser. Det er til dette brug, der er behov for at 
skabe et fælles undervisningsmateriale, der kan 
understøtte undervisningen. 

• Børge Nielsen, Nyborg, var bekymret for de 
omkostninger, der er forbundet med flytning af 
fængslets samlinger fra nordfløjen til de gamle 
gartneri-lokaler. Arne Tornvig kunne oplyse, 
at murerarbejdet forventes afsluttet ultimo 
april, og at genstandene formentlig vil kunne 
flyttes inden sommerferien. Han så ingen ulø-
selige problemer omkring økonomien. 

• Peter Kramp spurgte om, hvorvidt der var tænkt på at etablere et stort landsdæk-
kende museum. William Rentzmann mente, at det måske kunne komme på tale, 
hvis ”World of Crime” ikke bliver en realitet. 

 
 

Forhandlingsprotokollen underskrevet af 
 
 
  
 Torben Rasmussen, sekretær Godkendt af generalforsamlingens dirigent 
 København den 30. maj 2008 København den 30. maj 2008 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen holdt fængselsinspek-
tør Mia Heckscher et foredrag om Statsfængslet 
ved Sønder Ommes 75 års jubilæum i år. 
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