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Konstituering efter generalforsamlingen.

Selskabet afholdt sin anden ordinære generalforsamling onsdag den 21. marts
2007. Bestyrelsesmedlemmerne Aage Egholm og Leif Senholt, der var på valg, blev
genvalgt.
Herefter har bestyrelsen konstitueret sig i
henhold vedtægternes § 6, stk. 3 med:
William Rentzmann som formand,
Jørgen Bang som næstformand,
Torben Rasmussen som kasserer og
Leif Senholt som sekretær.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Aage Egholm, Niels Jul Nielsen, Fr. KruseChristiansen og J. Chr. Smedegaard.
Horserødlejrens Museum - 5 års jubilæum

Fredag den 22. juni 2007 markerer museet sit 5 års jubilæum ved en højtidelighed i
og omkring museet. Fonden for Frihedsmuseets Venner har besluttet at yde støtte
til arrangementet.
Fængselshistorisk Selskab har modtaget
en invitation og opfordrer medlemmer, der
har mulighed for det, til at møde frem og
være med til at dagen festligholdes.
Arrangementet indledes kl. 11:30 ved
mindestenen Håbets Port. Her taler tidligere Horserød- og Stutthof-fange Alfred Andersen. Der vil derefter blive afholdt en
reception i et opstillet telt uden for museet.
Her vil der være musik ind i mellem taler af
museumsinspektør Esben Kjeldbæk, Frihedsmuseet, tidligere modstandsmand
Erik Haunstrup Clemmensen, Henning Jensen, Frihedsmuseets Venner, og formanden for Horserød-Stutthof Foreningen Anton Nielsen.
Drikkevarer vil arrangørerne sørge for. Man
skal derimod selv medbringe madkurv.
Nærmere oplysninger kan fås hos museumsleder Torben Ulrich Gulnov, tlf. 72 55
20 47. Museets adresse er: Esrumvej 367,
3000 Helsingør.

Endnu et arresthus bliver historie

Den 15. juni 2007 nedlægges Arresthuset i
Vordingborg, opført i 1843-45 på den
grund hvor den gamle fattiggård havde
ligget. Det er således 160 års virksomhed
der afsluttes.
Selskabet har bedt direktoratet sørge for,
at huset bliver gennemfotograferet inden
nedlæggelsen.
Offentlig adgang til Nytorvs Fængsel

Nytorvs Fængsel åbnes den 12. oktober
2007 for offentligheden som led i den københavnske kulturnat.
Nye arbejdsgrupper

Der påtænkes oprettet 2 nye arbejdsgrupper i tilknytning til Fængselshistorisk Selskab med følgende temaer:
- Om beskæftigelsen af de indsatte i fængselsvæsenets institutioner (arbejdsdriftens
historie).
- Om fængselsvæsenets idrætsforeninger.

Vi vil være taknemmelige for at modtage
henvendelser fra medlemmer med viden/interesse for disse områder. Henvendelse bedes rettet til Torben Rasmussen,
Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Direktoratets historie

Der arbejdes med planer om at belyse Direktoratet for Kriminalforsorgens (tidligere:
Fængselsvæsenets) mere end 100-årige
historie.
Hjemmesiden

Som tidligere omtalt har Fængselshistorisk
Selskab oprettet en hjemmeside:
www.faengselshistorie.dk
blandt andet med oversigter over kriminalforsorgens samlinger og museer, publikationer, nedlagte institutioner samt oversigten over relevant litteratur.
For fremtiden vil også referaterne af bestyrelsesmøderne være tilgængelig på hjemmesiden.

