
 
 

 
 
 

Ordinær generalforsamling 
 

 den 26. marts 2009  
 
 
 
William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte og orienterede om, at forfatter 
Frank Bøgh fra Politihistorisk Selskab ville holde foredrag efter generalforsamlingen. 
 
 
Han henviste til den udsendte dagsorden, der indeholdt 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 kom 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 2. februar 2009 i medlemsbrev nr. 9. 
Dagsordenen var udsendt den 5. marts 2009. På den 
baggrund konstaterede Tine Vigild, at generalfor-
samlingen var lovlig i henhold til vedtægterne. 

 
 



 
 

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

• Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste generalforsamling. 
2 af bestyrelsesmøderne har været holdt i forbindelse med de lokale samlinger i 
henholdsvis Nyborg og Søbysøgård. I Nyborg blev bestyrelsen præsenteret for 
planerne om etablering af et fængselsmuseum. 
På Søbysøgård kunne bestyrelsen se et fængselsmuseum, der havde fået stillet 
egnede lokaler til rådighed. Museet blev indviet samtidig med markeringen af 75 
året for fængslets etablering. 
Bestyrelsen har tænkt sig at fortsætte med at besøge andre lokale samlinger i for-
bindelse med de kommende bestyrelsesmøder. 

• Om det organisatoriske oplyste William Rentzmann, at medlemstallet i dag er på 
145 personlige medlemmer og 19 institutioner. Til sammenligning var de tilsva-
rende tal ved generalforsamlingen i 2008 på 128 personlige medlemmer og 17 
institutioner. Så der er fortsat fremgang i medlemstallet, og bestyrelsen er meget 
tilfredse med udviklingen i medlemstallet og håber at kunne fortsætte den posi-
tive udvikling. 

• I 2008 har selskabet taget et godt skridt ad den vej, der er afstukket, nemlig at 
samordne og videreudvikle interessen for fængselsvæsenets historie. 
Generelt var William Rentzmann tilfreds med at kunne konstatere, at det er lyk-
kedes at engagere en bred kreds i arbejdet med fængselsvæsenets historie.  
Det var umuligt at nævne alle de gode aktiviteter, så han valgte at give nogle ek-
sempler på selskabets aktiviteter. 

• Relationen til Politihistorisk Selskab og 
Domstolshistorisk Selskab er blevet ud-
bygget, og et af resultaterne af dette 
arbejde er, at det er lykkedes at få forfatte-
ren Frank Bøgh, der blandt andet arbejder 
på Politihistorisk Museum til efter 
generalforsamlingen at fortælle om de 
menneskelige relationer og dermed pro-
blemstillinger, der opstår mellem an- og indsatte i fængsler, specielt når der er 
tale om ekstreme straffe som fx livsstraffe eller livstidsdomme. 

• For at realisere selskabets formål har bestyrelsen arbejdet for etablering af net-
værk i museumsverdenen ved at styrke relationen til de museer, der på forskellig 
vis har taget fængselsvæsenets historie ind i deres virksomhed. 
Det drejer sig om Horsens Museum, hvor selskabet har arbejdet videre med en 
aftale om langtidsdeponering af den eksisterende fængselssamling fra det ned-
lagte fængsel i Horsens, og Faaborg kulturhistoriske samlinger, hvor der igen-



 
 

nem en længere årrække har været et samarbejde om etablering af en permanent 
udstilling af genstande fra danske arresthuse og Københavns Bymuseum. 
Københavns Bymuseum er repræsenteret i bestyrelsen for Fængselshistorisk Sel-
skab, og deltager i arbejdet med etablering af et Ret & Straf Museum på Nytorv. 
Der er god grund til at udtrykke tilfredshed med det netværk, selskabet har etab-
leret med museumsverdenen. 

Også i relation til historieforskningen er der 
taget skridt til etablering af et fagligt 
netværk, hvorfra der kan skabes grundlag for 
forskning i fængselsvæsenets historie. Her 
rettede William Rentzmann en tak til Martina 
Henze fra Københavns Universitet, Peter 
Scharff Schmidt fra Institut for menneske-
rettigheder samt Peter Frandsen fra Lands-

arkivet i Odense for deres engagerede medvirken til at bringe interessen for 
fængslernes historie ind i historieforskningen.  
Martina og Peter Scharff har begge bidraget med artikler i Selskabets årsskrifter, 
og Martina og Peter Frandsen er stærkt involveret i arbejdet med at skrive direk-
toratets historie. 

• I det forløbne år har bestyrelsen medvirket til indsamling og publicering af ma-
teriale, der beskriver fængselshistorien. Det er for eksempel sket med udgivelsen 
af årsskriftet og ved at støtte udgivelsen af et jubilæumsskrift i forbindelse med 
75-året for etableringen af Statsfængslet ved Sønder Omme. 
Derudover har selskabet igangsat arbejdet med beskrivelsen af ”Danmarks Ar-
resthuse” og direktoratets virksomhed. Begge publikationer forventes at blive 
udgivet i 2010, der er året for direktoratets 100-års jubilæum. Endelig har Sel-
skabet fået overdraget Knud Waabens efterladte papirer med beskrivelse af 
fængselsvæsenets historie. Selskabet arbejder på at få færdiggjort beskrivelsen 
og forventer, at det vil ske i løbet af et par år. 

• Selskabet medvirker også til at videreuddanne de personer, der er knyttet til de 
fængselshistoriske samlinger. I 2008 blev de første to uddannelsesdage gennem-
ført. 
Uddannelsesdagene retter sig hovedsageligt mod medlemmer, der er knyttet til 
de fængselshistoriske samlinger, men også andre interesserede har deltaget. Ud-
dannelsesdagene blev gennemført på Københavns Fængsler og i Horserød, og 
det er bestyrelsens vurdering, at de har medvirket til at styrke museumsfaglighe-
den hos deltagerne, ligesom de har medvirket til at fastholde og videreudvikle 
netværket for medarbejderne på de lokale fængselshistoriske samlinger. 
Uddannelsesaktiviteten, der er tilrettelagt i samarbejde med Organisationen Dan-
ske Museer, vil blive fortsat i 2009, hvor der allerede er afholdt et kursus på 
Kærshovedgård og efterfølgende vil blive afholdt et kursus på Søbysøgård. 



 
 

Når kursusrækken er afsluttet, vil bestyrelsen evaluere initiativet og vurdere, 
hvordan man fremover kan medvirke til fortsat videreuddannelse af de personer, 
der er knyttet til de fængselshistoriske samlinger. 

• Bestyrelsens forpligtigelse til at medvirke ved formidling af fængslernes historie 
og udstilling af fængselshistoriske genstande, sker hovedsageligt gennem sam-
arbejdet med museerne. Her nævnede William Rentzmann arbejdet med etable-
ring af et seriøst museums- og oplevelsescenter i bygningerne fra det nedlagte 
fængsel i Horsens, samt arbejdet med etablering af et pædagogisk museum om 
ret og straf i forbindelse med fængslet på Nytorv. 
Begge projekter er meget ambitiøse, men 
arbejdet skrider planmæssigt frem i dem 
begge. Han fremhævede, at de to projekter 
ikke er i indbyrdes konkurrence, men derimod 
er tænkt som et supplement til hinanden. 
Specielt om Ret & Straf Museet oplyste 
William Rentzmann, at Fængselshistorisk 
Selskab er repræsenteret med 4 medlemmer i 
museets bestyrelse. 

• William Rentzmann fandt, at arbejdsgruppernes indsats er et vigtigt element i 
det daglige arbejde, idet bestyrelsen har vurderet, at det konkrete arbejde med 
forskning, indsamling og publicering af materiale bedst kan ske gennem dannel-
sen af netværk, der arbejder med forskellige temaer.  
Arbejdsgruppen, der skal beskæftige sig med fængselsorkestrenes historie, er 
kommet godt i gang, og så sent som umiddelbart inden generalforsamlingen har 
der været afholdt møde i arbejdsgruppen. 
I 2008 etablerede bestyrelsen en arbejdsgruppe vedrørende fængselskirkerne og 
–præsterne. Arbejdsgruppen er kommet godt i gang, og William Rentzmann for-
ventede, at den i årsskriftet for 2009 vil kunne præsentere en artikel om sine 
overvejelser. 
Informationsgruppen har fortsat sit arbejde med udvikling af hjemmesiden. 
Hjemmesiden skal betragtes som et arbejdsredskab i informationsarbejdet, og 
derfor skal vi hele tiden drøfte den og udvikle den. Medlemmerne er fortsat me-
get velkomne til at reagere på indholdet på hjemmesiden, så informationsgrup-
pen løbende kan blive inspireret til at forny den. I slutningen af 2008 blev der 
knyttet et statistikmodul til hjemmesiden, og vi kan se, at der i de to første må-
neder af 2009 har været 115 nye besøgende på hjemmesiden. Endvidere kan vi 
se, at hjemmesiden i samme periode har haft 521 besøg i alt. 
På litteratursiden er der et begrænset antal beretninger fra medarbejdere i fængs-
ler, men tilsyneladende er det ved at ændre sig. I 2008 har informationsgruppen 
fået henvendelser fra tre tidligere medarbejdere, der har skrevet deres erindringer 
om det at være medarbejder i fængselsvæsenet. Beretningerne vil blive lagt på 



 
 

hjemmesiden i det omfang, medarbejderne ønsker det. De vil under alle om-
stændigheder indgå i selskabets arkiv. 
Informationsgruppen har udsendt 2 medlemsbreve i perioden. 
Endelig har informationsgruppen stået for arbejdet med årsskriftet for 2008, som 
vil blive præsenteret efter generalforsamlingen. Der er god grund til at takke in-
formationsgruppen og specielt Leif Senholt for det store arbejde med årsskriftet. 

• Alt i alt var William Rentzmann tilfreds med 2008, som har været et godt ar-
bejdsår, hvor Fængselshistorisk Selskab på en bred front har arbejdet for at vide-
reudvikle interessen for fængselsvæsenets historie. Han benyttede lejligheden til 
at takke for den gode indsats i årets løb. 

• Endelig fremhævede William Rentzmann det stærke netværk, der eksisterer i 
Kriminalforsorgen mellem historisk interesserede medarbejdere og den gruppe 
af frivillige, der driver de lokale fængselshistoriske samlinger. Han rettede en 
stor tak til dem alle. 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 
 

3. Aflæggelse af regnskab: 
Regnskabet blev uddelt i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
Torben Rasmussen gennemgik regnskabet, og 
kommenterede de enkelte poster særskilt. Specielt 
fremhævede han, at Selskabets økonomi 
grundlæggende er sund, og at der år for år har 
været overskud på regnskabet. 
Det stigende medlemstal er et godt grundlag for en sund økonomi. 
Endelig glædede han sig over, at der stadig sker indbetaling af restancer.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 
William Rentzmann foreslog, at kontingentet for 2010 fastsættes uændret til kr. 50 
for personlige medlemmer og 500 kr. for institutioner. 
Forslaget ved vedtaget. 
 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 
Aage Egholm og Leif Senholt var på valg.  
De var begge indstillede på at fortsætte i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslog, at de 
genvælges. 



 
 

Der var ikke andre kandidater. 
Aage Egholm og Leif Senholt blev genvalgt for perioden 2009 – 2011. 
 

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

8. Eventuelt: 

• William Rentzmann gjorde opmærksom på, at alle medlemmer, der har betalt 
kontingent, vil kunne afhente et eksemplar af Årsskriftet for 2008 efter Frank 
Bøghs foredrag.  
Ikke tilstedeværende medlemmer vil få tilsendt et eksemplar af årsskriftet.  
Yderligere eksemplarer vil kunne købes for 100 kr. pr. stk. ved henvendelse til 
Torben Rasmussen.  

• Torben Gulnov orienterede om oprettelsen 
af foreningen ”Horserød-Museets Venner”. 
I samarbejde med ledelsen på fængslet 
arbejder foreningen for, at der etableres en 
egentligt fængselsamling på Horserød som 
supplement til Horserødlejrens Museum, 
der hovedsageligt beskæftiger sig med 
besættelsestiden. 

• Karl Erik Bruun Pedersen opfordrede Selskabet til at tage initiativ til etablering 
af et samlet fotoarkiv for fængselsvæsenet. Det vil give gode muligheder for at 
skabe overblik over de billedsamlinger, der er på de enkelte fængsler. William 
Rentzmann lovede, at bestyrelsen vil arbejde videre med tankerne om etablering 
af et samlet fotoarkiv. 



 
 

 

 
 

 

• Til slut gjorde William Rentzmann opmærksom på, at der stadig er mulighed for 
at købe Kaarsens bog for en medlemspris på 100 kr. ved henvendelse til Torben 
Rasmussen. 

 
 

Forhandlingsprotokollen underskrevet af 
 
 
  
 Tine Vigild, Torben Rasmussen 
generalforsamlingens dirigent   referent 
 
København den 29. juni 2009  
 
 
 

 
Efter generalforsamlingen holdt forfatter Frank 
Bøgh, Politihistorisk Museum, foredrag med titlen: 
”Man forventer et monster og møder et almindeligt 
menneske. Ind imellem må medarbejdere i Krimi-
nalforsorgen så mentalt betale prisen” 
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