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Foreningens formand var i første halvdel af året ledende overlæge Dorte Sestoft, mens kontorchef Anne-Julie 

Boesen Pedersen blev formand fra 1. juli. Bestyrelsen bestod endvidere af professor Thomas Elholm (kasserer 

og næstformand), rigsadvokat Jan Reckendorff, departementschef Johan Legarth, direktør for 

Kriminalforsorgen Ina Eliasen, politidirektør Arne Vedsted Gram, regionsdirektør Anne Marie Heckscher, 

højesteretsdommer Poul Dahl Jensen, landsdommer og formand for dommerforeningen Mikael Sjöberg samt 

professor i kriminologi ved Århus universitet Anette Storgaard. Forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse 

fratrådte sin bestyrelsespost ved generalforsamlingen og afgik ved døden i 15. juni 2020. Centerchef Ole 

Hansen og ledende overlæge Dorte Sestoft fungerede som foreningens henholdsvis eksterne og interne 

revisor.  

I det forløbne år har der været afholdt to bestyrelsesmøder. Efter generalforsamlingen i København den 11. 

februar var der gå-hjem-møde med titlen ”Drab” med oplæg fra fuldmægtig Mikkel Møller Okholm fra 

Justitsministeriets Forskningskontor. Begge dele blev holdt online pga. Covid-19 restriktioner. Den 24. marts 

blev der afholdt online gå hjem-møde om Politiets forebyggende arbejde med oplæg fra chefkonsulent i 

Rigspolitiet Maria Bislev og politibetjent Louise Mortensen fra Københavns 

Politi, Lokalpolitienheden, Forebyggelsessektion Nord. Den 20. april blev der afholdt online gå hjem-møde 

om EU-strafferetten og Danmarks stilling med oplæg fra Danmarks repræsentant i Eurojust, 

Jesper Hjortenberg, dommer ved retten i Lyngby, Søren Seerup, samt professor ved Det Juridiske Fakultet, 

Københavns Universitet, Thomas Elholm. Efterårets møder i København kunne atter afholdes fysisk. Den 23. 

september holdt direktør for Danner, Lisbeth Jessen, og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich oplæg ved gå-hjem-

møde om psykisk Vold. Den 27. oktober afholdtes gå-hjem-møde med titlen: Anvendelse af tekniske beviser 

i straffesager med oplæg fra dommer ved retten på Frederiksberg, Kari Sørensen, advokat og partner i 

Boelskifte Advokater A/S, Kristian Mølgaard, og Vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten, Maria Bindslev. Den 24. 

november afholdtes årets sidste gå-hjem-møde med titlen ”Vold i nattelivet – og hvad vi kan lære af Corona-

nedlukningerne” med oplæg fra Anders Ejrnæs, ph.d. og cand.scient.adm., professor (MSO) på Institut for 

samfundsvidenskab og Erhverv, chefkonsulent ved Rigspolitiet og gæsteforelæser på RUC, ph.d., Rune H. 

Scherg samt analytiker Jonas Mannov og videnskonsulent Flemming Jensen fra Det Kriminalpræventive Råd. 

Lokalafdelingen i Aarhus har afholdt et online møde den 23. februar: Ungdomskriminalitetsnævnet - Praksis, 

muligheder og udfordringer. Hvordan er de kommet i gang? Hvilke udfordringer er der? Hvilke erfaringer er 

der høstet indtil nu? Med oplæg fra Jesper Faurholt, leder af Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i 

Aarhus og Morten Ejrnæs, lektor Emeritus, Mag. scient. soc. ved Aalborg Universitet.  

Lokalforeningen på Fyn afholdt den 9. november gå-hjem-møde om Danske drabssager med oplæg fra 

fuldmægtig Mikkel Møller Okholm fra Justitsministeriets Forskningskontor samt senioranklager ved Fyns 

Politi og ekstern lektor på Syddansk Universitet Jacob Thaarup. 

Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 1 æresmedlem og 201 betalende medlemmer, hvoraf de 

5 var kollektive medlemskaber for mindre arbejdspladser (op til 20 medarbejdere) og 8 kollektive 

medlemskaber for større arbejdspladser. På trods af at foreningen fik 24 nye medlemmer, er det en nedgang 

på 18 medlemmer siden 2020.  
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