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Selskabets stiftelse
Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 20. april 2005 med god deltagelse. Der er udarbejdet et referat som
vedlægges. På generalforsamlingen blev
Jørgen Bang og Torben Rasmussen valgt
som bestyrelsesmedlemmer for perioden
2005-08; Aage Egholm og Leif Senholt blev
valgt for perioden 2005-07. Som yderligere
medlemmer af bestyrelsen har direktoratet
udpeget direktør William Rentzmann og
museumsinspektør Niels Jul Nielsen.

Samarbejde
Der er indledt et nært samarbejde med
Domstolshistorisk Selskab. De to selskaber
har planer om i fællesskab at oprette og
drive et retsvæsensmuseum i lokalerne på
Nytorv i København. Københavns Bymuseum har påtaget sig at udarbejde et oplæg
til et forprojekt der skal tjene som grundlag
for fundraising og videre udvikling af museumsidéen. Kriminalforsorgen har indvilget i at betale halvdelen af udgifterne til et
sådant forprojekt.

Medlemstal
Der er allerede vist selskabet stor interesse. Selskabet har i dag 59 enkeltmedlemmer. Hertil kommer at 9 institutioner og
foreninger har ønsket at være medlemmer.
Det er imidlertid væsentligt for selskabets
drift og anseelse at opnå et endnu højere
medlemstal. Det er håbet at så vidt muligt
alle nuværende medlemmer deltager i
hvervningen af nye.
De medlemmer der endnu ikke har betalt
kontingent, bedes venligst indbetale beløbet snarest.

Bestyrelsen vil i nær fremtid tillige søge
etableret et samarbejde med Politihistorisk Selskab. Vi vil navnlig have behov for
at trække på de mangeårige erfaringer
som dette selskab har erhvervet sig siden
stiftelsen i 1979.

Konstituering
De faglige organisationer har udpeget forbundssekretær J. Chr. Smedegaard og forstander Frede Kruse-Christiansen.
Der er afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 25. august 2005. Bestyrelsen er
herefter:
William Rentzmann (formand)
Jørgen Bang (næstformand)
Aage Egholm
Niels Jul Nielsen
J. Chr. Smedegaard
Frede Kruse-Christiansen
Torben Rasmussen (kasserer)
Leif Senholt (sekretær)

Etablering af en informationsgruppe
Bestyrelsen har vedtaget at nedsætte en
informationsgruppe efter reglerne i vedtægternes § 7. Det bliver gruppens opgave
at komme med forslag til den fremtidige
information af medlemskredsen – både for
så vidt angår indhold og form.

Bogudgivelse
Selskaber er klar med sin første bogudgivelse. Bogens forfatter er tidl. fængselsinspektør Jan Kaarsen. Bogen er klar til trykning og vil blive tilbudt medlemmerne til en
favørpris.

Bestyrelsen håber at der er medlemmer
som vil være villige til at deltage i en sådan
informationsgruppe.
Alle som vil hjælpe til på denne måde, opfordres til snarest at meddele dette til sekretariatet.

