Fængselshistorisk Selskab

Referat af ordinær generalforsamling
den 29. marts 2016
Dagens program:
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte. En særlig velkomst til direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo, der vil holde årets foredrag ”Fra trommesang
til samfundstjeneste – Fortællinger om grønlandsk kriminalforsorg”
Dagsordenen var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent:
Tine Vigild blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet og indkaldt.
Ad 2. Formandens beretning:
Også i 2015 har Fængselshistorisk Selskab fortsat 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 med et ikke ubetydeligt arbejde omkring den Fri Kriminalforsorgs historie, hvor KiF-gruppen (Mogens Madsen, Niels-Ebbe Jensen,
Lene Skov, Connie Holt og Jens Tolstrup) har fortsat erindringsindsamling mv.
Selskabets ret store bogsamling er nu ved at være registreret på Nytorv, og billedarkivet står
for tur.
Medlemstal:
Antallet af personlige medlemmer er stabilt på 185,
mens antallet af institutionsmedlemmer er næsten
uændret.
Bestyrelsen vil overveje kontingentstrukturen for institutioner set i lyset af omstruktureringen af Kriminalforsorgen.

Bestyrelsen har holdt fire møder siden sidste generalforsamling, nemlig et i Selskabets lokaler på Nytorv, et i Områdekontor København, et i Vestre Fængsels museum og et i FÆNGSLET
i Horsens.
Arbejdet med Statsfængslet i Vridsløselille startede med et stort møde med Kroppedal Museum i september, hvor der blev nedsat en styregruppe med deltagelse af Torben Rasmussen
fra Selskabet. Desværre blev planerne for dokumentation mv. i nogen grad overhalet af nedlæggelsen af Vridsløselille. Lokalhistorisk Samling i Albertslund har løbende foretaget indsamling af materiale om fængslet.
Kroppedal Museum har udarbejdet en kort beskrivelse af bygningerne udenfor muren, og har
i januar 2016 optaget 250 billeder af bygningerne indenfor muren.
Man har planer om at interviewe ca. 20 personer om jobfunktioner i fængslet.
For så vidt angår genstande, vil Kroppedal affotografere udstillingen ”Bag tremmer” og søge
midler til registrering.
Herudover er der indsamlet en del genstande, som indtil videre ikke er planlagt udstillet, men
som skal affotograferes og registreres med henblik på eventuel opbevaring i Nytorv.
Formanden roste de store fremskridt for Fængselsmuseet i Horsens og bad Anne Bjerrekær
om kort at redegøre for fremdriften.
Anne Bjerrekær orienterede herefter om, at Nordea Fonden har bevilget 22. mio. kr. til
FÆNGSLET, og at man den 31. maj 2016 åbner fem nye/reorganiserede udstillinger om:

Fange- og personalefortællinger

Besættelsen og retsopgøret

Den sidste henrettelse med økse

Otte debatrum, bl.a. om psykisk syge samt rockere og bander, hvor de besøgende kan
give deres mening til kende

Børn af fanger
Til næste år åbner Lorentzens rekonstruerede tunnel.
Selskabets Årsskrift 2014 blev godt modtaget, og i dag foreligger Årsskrift 2015, der igen har
en bred vifte af interessante artikler: Kirkerne i Statsfængslet i Nyborg, Mandela i fængsel,
tyskerne i Aarhus og Kolding arrester og formidling af forsorg under pigtråd.
Årsskriftets redaktionsudvalg har bestået af Leif Jørgensen, Torben Rasmussen, Helle Thaarup, Jens Tolstrup og Tine Vigild. Formanden roste redaktionsudvalgets indsats.
Informationsgruppen har holdt regelmæssige møder igennem året. Den holder som bekendt
til i Selskabets lokaler på Nytorv.
Informationsgruppen har gennemført en såkaldt udannelsesdag for medarbejdere ved de
fængselshistoriske samlinger. Den blev afholdt den 4. maj 2015 på Møgelkær. Man planlægger en ny uddannelsesdag til afholdelse i efteråret 2016.
Informationsgruppen har udarbejdet en ny folder om Selskabet. Folderen ligger på selskabets
hjemmeside.
Et godt og stabilt år med en række initiativer, der bringer os endnu længere frem.
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Ad 3. Aflæggelse af regnskabet:
Kassereren Helle Thaarup gennemgik regnskabet for
2015. Det var fremlagt på bordene og godkendt af
bestyrelsen. Se vedhæftede.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Indkomne forslag:
Formanden stillede forslag om. at Aage Egholm, der af helbredsmæssige grunde har ønsket
at udtræde af bestyrelsen, udpeges som æresmedlem.
Formanden fremhævede Aage Egholms meget store betydning for fængselsmuseumssagen
gennem rigtig mange år. Et arbejde, der i 2003 blev påskønnet med Den kgl. Belønningsmedalje med krone. Et arbejde som Egholm har fortsat under etableringen og driften af museet i
FÆNGSLET, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Fængselshistorisk Selskab siden starten.
For denne livslange og meget betydelige indsats bør Selskabet hædre Aage Egholm med et
æresmedlemskab.
Forsamlingen applauderede forslaget, og formanden oplyste, at bestyrelsen på næste møde,
som afholdes i Horsens, vil hylde Aage Egholm.
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, indtil en eventuel ny kontingentstruktur måtte blive vedtaget.
Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
To medlemmer: Leif Jørgensen og Torben Rasmussen var på valg. De var villige til genvalg og
genvalgtes.
Mogens Madsen blev valgt til den ledige plads efter Aage Egholm.
Ad 7. Valg af suppleanter:
Rosa Rasmussen havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet, at hun ønskede at udtræde som suppleant.
Bestyrelsen foreslog to kandidater: Henny Mesnickow og Connie Holt, der begge blev valgt.
Ad 8. Valg af revisorer:
Else Jensen, tidligere Københavns Fængsler, har erklæret sig villig til at modtage genvalg.
Janni Holst er ligeledes villig til genvalg. Begge blev genvalgt.
Ad 9. Eventuelt:
Der var ingen emner til eventuelt.
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Formanden takkede Tine Vigild for godt dirigentskab.
Formanden gjorde opmærksom på, at der som sædvanlig er bogsalg, og at alle medlemmer
frit kan forsyne sig med Årsskrift 2015 samt ældre årgange af årsskriftet. Særlig henledtes
opmærksomheden på, at bogen i anledning af Nyborgs 100 års jubilæum (Borgen med de
mange ansigter) nu kan erhverves for 100 kroner.

Jens Tolstrup
Sekretær
/
Tine Vigild
Dirigent
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