
Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Medlemsbrev nr. 11   marts 2010 

 
 

 

Generalforsamlingen 2010 

Der afholdes ordinær generalforsamling 

tirsdag den 23. marts 2010 kl. 15.30. 

Generalforsamlingen afholdes i Personale-

huset ved Statsfængslet i Vridsløselille, 

Fængselsvej, Albertslund. 

 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Regnskab 

 Indkomne forslag 

 Fastsættelse af kontingent 

 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Valg af revisorer 

 Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsam-

lingen skal ifølge vedtægterne være for-

manden i hænde senest 7 dage før datoen 

for generalforsamlingens afholdelse. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen 

bliver der serveret et let traktement. 

 

Forud for generalforsamlingen 

Der vil forud for generalforsamlingen (fra 

kl. 14.30) være mulighed for en rundvis-

ning på udstillingen  

”Bag tremmer –  

Statsfængslet i Vridsløselille 150 år” 

Udstillingen blev etableret i samarbejde 

med Kroppedal Museum i forbindelse med 

150 års jubilæet for Statsfængslet i Vrid-

sløselille i december 2009. 

 

Efter generalforsamlingen 

I forlængelse af generalforsamlingen vil 

Maria Berg Briese, Horsens Museum, for-

tælle om arbejdet med at registrere og 

indsamle genstande i forbindelse med ned-

læggelsen af Statsfængslet i Horsens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun vil derudover fortælle om konsekven-

serne af den aftale, der den 20. januar 

2010 blev indgået mellem Horsens Muse-

um og Kriminalforsorgen om overdragelse 

af den eksisterende fængselssamling til 

museet. 

 

Publikationer 

I forbindelse med generalforsamlingen vil 

der være mulighed for at erhverve følgende 

publikationer, der er udgivet af Fængsels-

historisk Selskab. 

Årsskrifterne for 2007og 2008 kan købes 

for kr. 100,00. 

Jan Kaarsens bog ”Kærshovedgård” kan 

købes for kr. 100,00. 

Jubilæumsskriftet for Sdr. Omme kan kø-

bes for kr. 40,00. 

Jubilæumsskriftet for Vridsløselille kan 

købes for kr. 40,00, 

 

Kalender for 2010 

I forbindelse med Vridsløselilles 150 års 

jubilæum blev der trykt en kalender. Ka-

lenderen viser flotte, gamle fotografier fra 

fængslet, og kan købes for 40 kr. pr. stk. i 

forbindelse med generalforsamlingen. 

 

Indbetaling af kontingent for 2010 

Opmærksomheden henledes på, at kontin-

gentet betales forud for ét år ad gangen. 

Medlemmer, der endnu ikke har betalt 

kontingent for 2010, kan foretage indbeta-

ling på selskabets bankkonto: 

6737– 014367 

Taksten er uændret 50,00 kr. for enkelt-

medlemmer og 500,00 kr. for institutio-

ner/foreninger. 

 

Der vil derudover være mulighed for at be-

tale umiddelbart inden generalforsamlin-

gen. 


