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Referat af bestyrelsesmøde 

den 13. december 2021 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Peder Jørgensen, Mogens Madsen, Henny Mesnickow, Torben Rasmus-

sen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup (referent) 

Afbud fra: Sarah Smed 

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 3. september 2021: 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Våbentilladelse jf. formandens skrivelse af 29. august 2021:                                 

Alle våben er i fortsættelse af dette destrueret på Møgelkær. 

Torben Rasmussen orienterede om, at Vestres samling har mistet en pistol i forbindelse med flytningen 

til Nytorv. Dette blev kort drøftet. William Rentzmann bad Torben sikre sig, at forholdet er politianmeldt. 

 

3. Podcast – forslag til drøftelse: 

Spørgsmålet om offentliggørelse af den allerede producerede podcast blev drøftet.  

Torben Rasmussen foreslog at søge etableret et samarbejde med FÆNGSLET, Forsorgsmuseet og even-

tuelt andre, der ville kunne støtte både økonomisk og fagligt. 

Bestyrelsen gav sin opbakning til at fortsætte arbejdet med produktion af podcasts. 

 

4. Økonomi: 

Helle Thaarup orienterede om udsvingene i forhold til det godkendte budget. Afvigelserne kan primært 

ses ved en fordyrelse af årsskriftet, der blev større end oprindelig forventet samt programmering af ny 

hjemmeside. 

Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

5. Årsskrift 2021: 

Alle artikler mv. er klar. Det blev aftalt, at Helle Thaarup sender til Rumfang allerede nu. 

 

6. Årsskrift 2022: 

Jens Tolstrup orienterede om de ideer, der arbejdes med: 

 Artikel om fangerne på tuberkuloseafdelingen i Nyborg af Peter Fransen 

 Fangeblade (Horsens, Vridsløselille, Herstedvester) 

 Artikel på baggrund af William Rentzmanns rejserapporter 

 Annette Esdorf: Hvordan normaliseringsprincippet blev en del af De europæiske Fængselsregler (og 

Nelson Mandela reglerne?) 

Redaktionsudvalget har aftalt møde i januar 2022 – her vil det blive aftalt, hvordan vi kommer videre 

– og med hvad. 
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7. Samlingerne: 

A. Vridsløselille: 

Henny Mesnickow mødes jævnligt med Freja, Enggård og Albertslund Kommune og er også blevet præ-

senteret for den foreløbige masterplan for området. 

Samlingen skal nu flyttes midlertidigt over i stueetagen på den modsatte bolig (østre forbolig). Det er 

planen, at den kan flyttes permanent ind i fængslet (ved porten). Det vides endnu ikke, hvor meget 

plads, der vil kunne tilbydes samlingen her. 

 

B. Vestre Fængsel: 

Torben Rasmussen orienterede om, at museumsnisserne er gået i gang med legetøjet på 3. sal og 

fortsat arbejder med portnerrummet i stueetagen. Der er planer om efterfølgende at etablere en udstil-

ling om flugtredskaber. 

Det var i øvrigt blevet foreslået, at det ønskede mindesmærke ved Vestre Fængsel kunne etableres i 

forbindelse med et monument, som i forvejen står uden for. Det kan eventuelt bestå i, at den minde-

plade, der p.t. sidder i porten flyttes ud til monumentet.  

 

C. Nyborg: 

Østfyns Museum har besøgt samlingen, og Jens Tolstrup har efterfølgende skrevet til Henrik Marker om 

de forslag, som blev stillet i forbindelse med besøget. Der bør stilles to affugtere op, ligesom genstan-

dene bør registreres i ”miniudgave”, hvilket vil sige, at oplistning i et Excel-ark vil være acceptabelt. 

Eftersom det formentlig alene er Jens Rosenberg, der vil være i stand til dette, er det vigtigt at komme 

i gang hurtigst muligt. 

Jens ville rykke Henrik Marker før jul, hvis han fortsat ikke har modtaget en reaktion. 

 

D. Kragskovhede: 

Lene Theilgaard havde aflyst aftalen grundet stor travlhed. Hun havde i samme forbindelse lovet, at 

samlingen ikke vil blive rørt, før den er besigtiget. 

 

E. Sdr. Omme: 

Mogens Madsen havde haft telefonisk kontakt med Laila Pilgaard, som havde oplyst, at status for sam-

lingen i Sdr. Omme er uændret. Der udvises ingen interesse fra fængslets side, ligesom det er besluttet, 

at døren skal stå ulåst.  

Mogens Madsen, Peder Jørgensen og Jens Tolstrup meldte sig til at køre til Sdr. Omme og gennemgå 

samlingen. Det blev aftalt, at Mogens sender datoforslag, samt at William Rentzmann skriver til Anne 

Therkelsen med henblik på at bane vejen og måske skabe en smule interesse for genstandene. 

 

8. Eventuelt: 

 Torben Rasmussen havde sammenskrevet Aage Egholms oplysninger om maleriet, der hænger i 

mødelokalet på Nytorv. Det blev aftalt, at Helle Thaarup vil sørge for laminering og ophængning af 

beskrivelsen. 

 William Rentzmann roste den nye hjemmeside. 

 Torben Rasmussen havde fra Horsens Museum fået en kopi af overdragelsesdokumentet fra 2010 

og foreslog, at det kunne benyttes som paradigme ved fremtidige overdragelsesaftaler. 

 Fængselsmuseet i Horsens har opfordret bestyrelsen til at komme til Horsens. Vi vender tilbage til 

dette i 2022. 
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 Henny Mesnickow spurgte til overdragelse af effekter på Vridsløselille, som der ikke har været frem-

drift i længe. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvem der skal overdrages til, hvorfor spørgsmå-

let fortsat hviler.  

 Henny oplyste, at der er kommet ny ledelse på Kroppedal, hvilket måske kan danne basis for et 

mere konstruktivt samarbejde i fremtiden. 

 

9. Næste møde: 

Tirsdag den 8. februar 2022, kl. 11.00 på Nytorv. 

Generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgen 

 

16. december 2021 / Helle Thaarup  


