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Generalforsamling 2023 
Som tidligere varslet afholdes der ordinær gene-

ralforsamling den 23. marts 2023 kl. 15.00 i Di-

rektoratet for Kriminalforsorgen. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisorer 

9. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen vil Peter Fransen og Pe-

ter Scharff Smith give os et indblik i ”Fra privilegier 

til rettigheder - og tilbage igen. Dansk Kriminalfor-

sorg før og nu”. 

Endelig vil vi tage pænt afsked med vores tidligere 

formand William Rentzmann, og i den forbindelse 

vil traktementet i år blive udvidet lidt, og vi er der-

for nødt til at bede om tilmelding til generalfor-

samlingen senest den 15. marts 2023 til Helle 

Thaarup på mail helle.thaarup@krfo.dk. 

 

Årsskrift 2022 
Igen i år har Fængselshistorisk Selskab produce-

ret et årsskrift, der udleveres til medlemmer, der 

har betalt kontingent, i forbindelse med general-

forsamlingen. 

Igen i år indeholder årsskriftet en række spæn-

dende artikler omhandlende: 

 Hvordan straffuldbyrdelsen påvirker fængsels-

byggeri  

 

 

 

 Fængselssystemernes udvikling i Østeuropa, 

Kina, Sydafrika og Marokko 

 Carl Audes erindringer om tiden i Sdr. Omme, 

Renbæk og Møgelkær 

 Hjøllund under besættelsen og retsopgøret 

 

Historiske Dage 
I år har Fængselshistorisk Selskab besluttet at del-

tage i festivalen Historiske Dage, der finder sted i 

Øksnehallen den 18. – 19. marts 2023.  

Vi glæder os til at være en del af festivalen, som 

du kan læse meget mere om her: Historiske Dage 

– Danmarks største historiske festival 

 

Vi vil glæde os til at se rigtig mange af jer på festi-

valen! 

 

Flere podcasts på vej … 
Bestyrelsen har godkendt, at vi kan arbejde videre 

med udgivelsen af podcasts om fængselshistorie.  

Vi arbejder med en lang række spændende for-

slag, så glæd dig til at følge med i, hvad der kom-

mer ud af indsatsen. 

 

Hvis ikke du allerede har hørt de seks første pod-

cast, som Fængselshistorisk Selskab står bag, 

kan du finde dem her: Podcast – Fængselshisto-

risk Selskab (faengselshistorie.dk) eller der, hvor 

du ellers finder dine podcasts – søgeordet er 

Fængselshistorier → Dorthe Chakravarty. 
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