
2. februar 2016 

 

Dansk Kriminalistforenings generalforsamling og årsmøde tirsdag den 2. februar 

2016 i Djøfs lokaler, Gothersgade 133.   

 

 

1. Formanden, Britta Kyvsgaard, byder velkommen til generalforsamlingen.  

 

2. Formanden foreslår som dirigent advokat Jakob Lund Poulsen. 

Andre forslag? 

 

3. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed 

Generalforsamlingen er blevet annonceret ved udsendelse af e-mail den 11. januar 

2016 i forbindelse med offentliggørelse af forårsprogrammet. 

 

 

4. Formanden aflægger beretning 

 

A. Bestyrelsen har konstitueret sig med Britta Kyvsgaard som formand, og Jakob 

Lund Poulsen som sekretær og kasserer.  

 

B. Bestyrelsen har genudpeget Susanne Clausen som foreningens repræsentant i 

Dansk Forsorgsselskab.  

 

C. Bestyrelsen for foreningens datterselskab, Dansk Selskab for international straffe-

ret og EU-ret består af: Thomas Elholm (formand), Nina Holst-Christensen, Peter 

Vedel Kessing og Jacob Scharf.  

 

D. Afholdte møder i 2015: 

 

Der været afholdt 5 gå-hjem-møder, 1 besøgsmøde og 1 temadag i 2015: 

 

Den 5. februar sidste år var der efter generalforsamlingen der årsmøde med titlen 

”Personundersøgelser mellem forskning og praksis” med oplæg fra ph.d. Louise Vic-

toria Johansen og vicedirektør i Direktoratet for Kriminalforsorgen Annette Esdorf. 

 

Den 17. marts indledte lektor, ph.d. Esben Houborg og udviklingschef Poul Erik Pe-

dersen et møde om civilsamfundets rolle i kriminalitetsbekæmpelsen.  
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Den 29. april afholdt foreningen møde om børnekriminalitet og ungdomsdomstol 

med sociolog Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor, 

professor emeritus, dr. jur. Eva Smith og mig selv som indledere.  

 

Den 21. september fremlagde to af kriminalforsorgens folk: Tina Engelbrecht Ising 

og Jonas Lindstad resultater fra en ny brugerundersøgelse blandt Kriminalforsorgens 

klienter. 

 

Årets sidste gå-hjem-møde blev afholdt d. 28. oktober. Titlen var ”Digital behandling 

af straffesager”. Mødeindledere var retspræsident Anni Højmark, Retten i Svend-

borg, og advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse. 

 

Besøgsmødet blev afholdt d. 15. april, hvor der var besøg på den sikrede ungdomsin-

stitution Sønderbro.  

 

Temadagen blev afholdt d. 23. november og omhandlede radikalisering. Her var der 

fuldt program med 7 indledere. 

 

Lokalafdelingen i Aarhus har afholdt et møde d. 19. februar, hvor Camilla Hamme-

rum indledte på baggrund af sin afhandling med titlen ’Tiltalen’. Hvad kræver rets-

sikkerheden?  

Lokalafdelingen i Aalborg har afholdt et møde: Det var den 7. april, hvor Maria Li-

bak Pedersen, Justitsministeriets Forskningskontor, indledte med et oplæg med titlen 

”Veje ind i og veje ud af rocker- og bandemiljøer.” 

 

Foreningens blad - Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

har udsendt 3 numre i 2015. Tidsskriftet udsendes for tiden til 1.055 medlemmer og 

abonnenter. 

 

Antallet af medlemmer 

Ved udgangen af 2015 var der 344 medlemmer i den danske kriminalistforening. Det 

er 16 medlemmer mindre end i 2014. Denne beskedne nedgang skal ses på baggrund 

af, at kollektive medlemskaber blev gjort muligt forrige år. Det er blevet til 6 kollek-

tive medlemskaber for mindre arbejdspladser og 8 kollektive medlemskaber for stør-

re arbejdspladser. Blandt disse er eksempelvis Justitsministeriet, Rigsadvokaturen, 

Retspsykiatrisk Klinik, Ungecentret Københavns Kommune og Direktoratet for Kri-

minalforsorgen.  
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Den svenske kriminalistforening havde 300 medlemmer i 2015, den finske krimina-

listforening 171 medlemmer, den norske 163 medlemmer, og den islandske 5 med-

lemmer. 

 

(Beretningen for 2015 til godkendelse.)  

 

5. Aflæggelse af regnskab ved sekretæren Jakob Lund Poulsen. 

 

NTfK viser et ?? 

Kriminalistforeningen udviser ??  

Int. Strafferet ??  

 

Regnskaber til godkendelse. 

 

6. Formanden om kontingent. 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret i 2016: 

▪ for studerende (200 kr.) 

▪ for alle andre (350 kr.) 

▪ for kollektive medlemskaber (2.000 kr. årligt for arbejdspladser med op til 20 

medarbejdere, mens det for øvrige arbejdspladser skal koste 5.000 kr. årligt). 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden. 

 

Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  

 

I år er følgende på valg:  

 

Arne Gram 

Birgitte Holmberg Pedersen 

Dorte Sestoft 

Gorm Toftegaard Nielsen 

Jakob Lund Poulsen 

Thomas Elholm 

 

Alle genopstiller 
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Desuden vil bestyrelsen foreslå, at den bliver udvidet med et medlem, nemlig med 

politidirektør ved Københavns Politi, Thorkild Fogde. Der sker meget i politiet i dis-

se år, og vi vil gerne have mere fokus på disse forandringer. Så derfor ser vi gerne 

Thorkild deltage i vort arbejde. Og jeg er glad for at kunne sige, at Thorkild har sagt 

ja til at opstille. 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

8. Valg af revisor. Formanden. 

 

Foreningen revisor igennem mange, mange år, advokat Bjørn Høberg Petersen, væl-

ger med afslutningen af dette regnskab at trække sig fra sin post. Det er vi kede af, 

men vi bliver jo nødt til at acceptere det. Men tak, Bjørn for det store arbejde du har 

ydet. 

 

Heldigvis er det lykkedes os at overtale en anden kompetent person til at stille op til 

posten som revisor, nemlig centerchef Ole Hansen fra Kriminalforsorgen. Jeg håber, 

at forsamlingen vil tage godt imod vor nye revisor. 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

10. Eventuelt. Formanden 

 

Forårets arrangementer 

 

Ud over årsmødet her er der arrangeret et gå-hjem-møde 

Tirsdag den 15. marts. Det har titlen ”Hadforbrydelser: 

Hvad er det? Hvordan afgrænses det?”, hvor statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, 

og lektor, ph.d. Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet, vil holde oplæg.  

 

Torsdag den 12. maj afholder foreningen møde om politiets brug af magtmidler. Ind-

ledere er lektor, ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet,  

og seniorforsker, ph.d. Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder. 

 

Afdelingen på Fyn afholder møde tirsdag d. 23. februar med titlen ”Kriminalitet, 

flygtninge og indvandrere. Det mangfoldige samfund skaber udfordringer”. Indleder 

er Morten Kjærum, Direktør for Raoul Wallenberg instituttet i Lund og tidligere le-

der af institut for Menneskerettigheder i Danmark.  
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I kan læse mere om dette og de øvrige arrangementer på foreningens hjemmeside – 

www.kriminalistforeningen.dk 

 

Og det er også der, man kan gå ind og melde sig ind, hvis der her i forsamlingen 

skulle gemme sig en eller anden, som endnu ikke er medlem.  

 

Så skal jeg måske også her under eventuelt nævne, at foreningen har planer om at 

modernisere sig og komme på Facebook! Så fremover kan I måske også læse om 

møderne dér og informere andre herom. 

 

(Jakob: Er der andre, som har noget at bemærke under ’eventuelt’?) 

 

11. Dirigenten takker for god ro og orden.  

Evt. Pause frem til kl. 17.00 

 

 

12. Formanden introducerer dagens møde:  

 

Exit fra bande- og rockergrupperinger. 

Hvad er bandemedlemmernes og rockernes behov for hjælp, og hvad gør myndighe-

derne?  

 

sociolog Mara Libak Pedersen, Justitsministeriets Forskningskontor,  

 

Politikommissær Steffen Petersen fra NFC og fra Det Nationale Exit Kontaktpunkt: 

fuldmægtig Trine Bruun og socialfaglig vejleder, kriminolog Sascha Lasak  

 

http://www.kriminalistforeningen.dk/

