Fængselshistorisk Selskab

Referat af generalforsamling
den 8. marts 2018

Dagens program:
Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til tidligere centerdirektør Annette Esdorf, der vil holde årets foredrag: om den frie kriminalforsorg.
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, der med ganske enkelte undtagelser har varetaget dirigentopgaven siden
Selskabets start, var nu igen klar til at varetage dirigenthvervet.
Tine Vigild blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Ad 2) Formandens beretning
Også i 2017 har Fængselshistorisk Selskab fortsat arbejdet med at samordne og videreudvikle interessen for Kriminalforsorgens historie.
Igen i år konstaterede formanden med tilfredshed, at det er lykkedes at fastholde en
bred kreds i arbejdet med fængselshistorie og nu også med et ikke ubetydeligt arbejde
om den Fri Kriminalforsorgs historie, hvilket kan ses i Årsskriftet 2017 og ved Anette
Esdorfs foredrag i dag.
Selskabets ret store bogsamling på mere end 4.100 titler er nu færdigregistreret, og
registeret er lagt ud på Selskabets hjemmeside. Billedarkivet står for tur, et omfattende
arbejde som Informationsgruppens medlemmer deltager i, fortsætter.

Medlemstal:
De personlige medlemmers antal er 119, et fald fra 166, idet flere ikke har betalt kontingent, mens antallet af institutionsmedlemmer er på 35. Bestyrelsen vil have fokus
på medlemstallet.
Bestyrelsen har holdt tre møder siden sidste generalforsamling, nemlig 18. januar, 19.
april og 5. oktober.
Der er udsendt fire nyhedsbreve, som Helle Thaarup fik tak for udarbejdelsen af.
Arbejdet med at dokumentere Vridsløselille Fængsel, før det lukker, startede med et
møde med blandt andre Kroppedal Museum i september 2015, hvor der blev nedsat en
styregruppe med deltagelse af Torben Rasmussen fra Selskabet. Desværre har der ikke
været den fornødne fremdrift, bl.a. på grund af usikkerhed om Vridsløselilles fremtid.
Vridsløselille er nu ” lagt i mølpose”, men intet vides om den fortsatte anvendelse.
Selskabet var repræsenteret ved Horserøds 100 års jubilæum og lanceringen af Peter
Fransens meget læseværdige bog ”Livet i de røde barakker” Samtidig kunne Horserøds
søsterinstitution i Hald Ege også fejre 100 år. Hald Ege har ligeledes fået fremstillet en
bog om jubilæet – den er indgået i Selskabets bogsamling.
FÆNGSLET i Horsens har fortsat sin store fremgang med mange besøgende og store udvidelser
af aktiviteterne. Bestyrelsen har besøgt den imponerende genskabelse af Lorentzens tunnel, som
han gravede i 1949.
Selskabets Årsskrift 2016 blev godt modtaget og
i dag foreligger Årsskrift 2017, der igen i år har en
bred vifte af interessante artikler. Årsskriftet indledes med en artikel om tunnelflugten fra Horserød i 1942 og følges af artikler om udslusnings- og behandlingsinstitutioner, Kontraktpension Fyn, Samfundstjeneste, Pension Skejby og afsluttes med en oversigt over udviklingen i KiF’s historie fra 1797 til i
dag.
Årsskriftets redaktionsudvalg har bestået af Torben Rasmussen, Helle Thaarup, Jens
Tolstrup og Tine Vigild, der ligesom forfatterne Peter Fransen, Mogens Madsen, Kim
Damgaard og Niels-Ebbe Jensen fortjener stor ros.
Informationsgruppen har holdt syv møder igennem året. Den holder som bekendt til i
Selskabets lokaler på Nytorv, og er en særdeles aktiv gruppe.
Informationsgruppen har i 2017 gennemført en såkaldt uddannelsesdag for medarbejdere ved de fængselshistoriske samlinger. Den blev afholdt den 13. juni 2017 på Udrejsecenter Kærshovedgård. Dagens faglige foredrag var ”Om arkiver, aflevering og adgang” ved museumsinspektør, Ph.d. Merete Bøge Petersen, Horsens By-arkiv.
Til sidst nævnte formanden, at gruppen planlægger en uddannelsesdag til afholdelse
16. maj 2018 på Vridsløselille med fagligt indlæg af Troels Øhlenschlæger, Kroppedal.
Ud over de fire nyhedsbreve til medlemmerne bliver der jævnligt lagt nyheder og artikler
på hjemmesiden.
Et godt og stabilt år med en række initiativer, der bringer os endnu længere frem, og
hvor vi med tilfredshed kan se tilbage på de sidste 11 års virksomhed.
Formandens beretning blev godkendt.
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Ad 3) Aflæggelse af regnskabet
Kassereren Helle Thaarup gennemgik regnskabet for 2017. Det var fremlagt på bordene og godkendt af bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) 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.
Dette blev besluttet.
Ad 5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6) Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Henny Mesnickow og Torben Rasmussen var på valg. De var begge villige til genvalg og
blev genvalgt.
Anne Bjerrekær, der er udpeget som museumsfagligt medlem jf.
Vedtægternes § 6, stk. 2, har overtaget stillingen som direktør
for Det Grønne Museum på Djursland.
Anne ønsker derfor at udtræde af bestyrelsen senest når et nyt
museumsfagligt medlem kan udpeges af Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Allerede nu vil Fængselshistorisk Selskab gerne takke Anne for
hendes store indsats for Selskabet og lykønske hende med de
meget store resultater, hun har opnået i Horsens.
Ad 7) Valg af suppleanter
Idet Connie Holt ikke ønskede genvalg, blev Poul Pedersen valgt
til den ene suppleantpost.
Peter Fransen var villig til genvalg – og blev valgt.
Ad 8) Valg af revisorer
Både Else Jensen og Janni Holst var villige til at modtage genvalg, og de valgtes.
Ad 9) Eventuelt
Under drøftelse af formandens beretning spurgte Vagn Nedergaard om, hvad der skal
ske med Kærshovedgårds museum, hvis udrejsecenteret nedlægges.
Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsen vil være meget opmærksom på spørgsmålet
om samlinger i institutioner, der nedlægges.
Formanden takkede Tine Vigild for godt dirigentskab.
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Formanden gjorde opmærksom på, at der som sædvanlig er bogsalg, og at alle medlemmer frit kan forsyne sig med Årsskrift 2017 og gamle årgange af årsskriftet. Særligt
henledes opmærksomheden på, at bogen i anledning af Nyborgs 100 års jubilæum
(Borgen med de mange ansigter) nu kan erhverves for en særlig fordelagtig medlemspris på kun 100 kr.
Bogen om Horserød kan bestilles på SDU Forlag til en favorabel pris på 150 kr.
Jens Tolstrup
Sekretær
/
Tine Vigild
Dirigent
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