Fængselshistorisk Selskab

Referat af ordinær generalforsamling
den 25. marts 2015
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte og rettede en særlig velkomst til museumsoverinspektør, ph.d. Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum.
Formanden mindedes næstformand Jørgen Bang og hans store betydning for museumssagen i Horsens og for Selskabet, hvor han fra starten har været næstformand. Jørgen
Bang døde den 6. juni 2014. Forsamlingen iagttog et minuts stilhed.
Dagsordenen var:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Aflæggelse af regnskab
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen
7.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
8.
Valg af revisorer
9.
Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent
Tine Vigild blev valgt som dirigent. Hun konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Ad 2) Formandens beretning
Indledningsvis konstaterede formanden, at Selskabet har eksisteret i ti år.
Også i 2014 har Fængselshistorisk Selskab haft stærkt fokus på arbejdet med at samordne og videreudvikle interessen for Kriminalforsorgens historie.
Igen i år kunne formanden med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at engagere en
bred kreds i arbejdet med fængselshistorie og nu også den Fri Kriminalforsorgs historie.
Tidligere forstander Mogens Madsen har blandt andet arbejdet med pensionerne og kriminalforsorgslederne Lene Skov og Niels-Ebbe Jensen og tidligere kriminalforsorgsleder
Connie Holt med indsamling af erindringer og arkivalier.
Medlemstal:
De personlige medlemmers antal er steget til nu at være 188, mens antallet af institutionsmedlemmer er næsten uændret.

Bestyrelsen har holdt tre møder siden sidste generalforsamling, nemlig to i Selskabets lokaler på Nytorv og et i Forsorgsmuseet i Svendborg.
På bestyrelsesmødet den 12. september 2014 i Svendborg indtrådte suppleanten Leif
Jørgensen i bestyrelsen i stedet for afdøde Jørgen Bang, og bestyrelsen konstituerede sig
med Jens Tolstrup som næstformand og sekretær.
FÆNGSLET i Horsens har fortsat sin store fremgang med mange besøgende og udvidelser af aktiviteter. Senest har man modtaget en donation på 21,5 mio. kr. fra Nordea Fonden til yderligere aktiviteter og inddragelse af de besøgende.
Selskabets Årsskrift 2013 blev godt modtaget og i dag foreligger Årsskrift 2014, der igen i
år har en bred vifte af interessante artikler, herunder fremhævede formanden Aage Egholms artikel ”Straffefanger på den Jyske Hede”, som nestoren blandt de fængselshistorisk interesserede udarbejdede i 1986. Optrykket af denne artikel skal ses som en hyldest
til Aage Egholms mangeårige – og stadigt fortsatte – meget store interesse for museumssagen.
Årsskriftets redaktionsudvalg har bestået af Leif Jørgensen, Torben Rasmussen, Jens
Tolstrup og Tine Vigild.
Formanden takkede redaktionsudvalget for dets store arbejde med årbogen.
Informationsgruppen har holdt regelmæssige møder igennem året. De holder som bekendt
til i Selskabets lokaler på Nytorv.
Informationsgruppen har netop afsluttet planlægningen af en såkaldt uddannelsesdag for
medarbejdere ved de fængselshistoriske samlinger. Den afholdes den 4. maj 2015 på
Møgelkær.
Informationsgruppen har udarbejdet en ny folder om Selskabet. Folderen var fremlagt på
bordene.
Formanden takkede Informationsgruppen for det store engagement og dens løbende arbejde.
Om dokumentation mv. af Vridsløselille inden det lukker, oplyste formanden, at han ville
tage initiativ til et møde mellem Selskabet, Horsens Museum, Statsfængslet i Vridsløselille,
Kroppedal Museum og Områdekontor Sjælland.
Bestyrelsen har mødtes med den nyudnævnte chef for Københavns Fængsler, fængselsinspektør Arne Tornvig Christensen, der gav udtryk for, at han og Københavns Fængsler
meget gerne fortsætter det gode samarbejde med Selskabet.
På spørgsmål fra formanden om, hvorvidt Vestre Fængsels Museum var i ”fare” i forbindelse med etableringen af retssale ved Vestre Fængsel, svarede Arne Tornvig, at det
umiddelbart ikke var hans opfattelse, men at han straks ville underrette formanden, hvis
noget sådant skulle tegne sig.
Et godt og stabilt år med en række initiativer,
der nu skal bringe os længere frem.

Ad 3) Aflæggelse af regnskabet
Den fratrædende kasserer Torben Rasmussen gennemgik regnskabet fra 2014. Det var fremlagt på bordene og godkendt af
bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
I forbindelse med regnskabet oplyste formanden, at Torben Rasmussen har ønsket at blive frigjort fra hvervet som kasserer. Bestyrelsen har indgået aftale med Helle Thaarup om,
at hun varetager en række af sine hidtidige sekretæropgaver (medlemmer, bogsalg og så
videre) og samtidig påtager sig hvervet som kasserer. Da foreningens vedtægter ikke åbner mulighed for en udvidelse af bestyrelsen, har bestyrelsen vedtaget, at Helle Thaarup
tilforordnes bestyrelsens møder uden stemmeret.
Helle Thaarup har overtaget kassereransvaret fra 1. januar 2015.

2

Ad 4) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent
Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende og bestyrelsen indstiller derfor, at man fastholder det nuværende kontingent på 100 kroner for personlige medlemmer og 1.000 kroner for institutionsmedlemmer årligt.
Kontingentet fastholdes.

Ad 6) Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Aage Egholm og Jens Tolstrup var på valg. De var begge villige til genvalg og blev genvalgt.

Ad 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen
Rosa Rasmussen har indvilget i at fortsætte som suppleant. Bestyrelsen foreslår, at Mogens Madsen vælges til den anden plads som suppleant.
Mogens Madsen blev valgt.

Ad 8) Valg af revisorer
Da Helle Thaarup nu er kasserer er der behov for en ny revisor. Else Jensen, tidligere Københavns Fængsler, har erklæret sig villig til at modtage valg. Janni Holst var villig til genvalg.
Else Jensen blev valgt og Janni Holst genvalgt.

Ad 9) Eventuelt
Vagn Nedergaard spurgte om tilsendelse af årsskriftet til medlemmer, der ikke deltog i generalforsamlingen. Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsen ser på spørgsmålet.
Formanden takkede Tine Vigild for godt dirigentskab.
---ooo000ooo--Formanden bød herefter velkommen til museumsoverinspektør,
ph.d. Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum, der holdt
årets foredrag ”Træk af Fårhuslejrens historie 1945 – 1949”.

Jens Tolstrup
Sekretær
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