
3. februar 2014 

 

Dansk Kriminalistforenings generalforsamling og årsmøde mandag den 3. februar 

2014 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 7. januar 

2014 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.  

 

Der er to nye medlemmer af bestyrelsen: Johan Reimann, som ny direktør for krimi-

nalforsorgen, og Carsten Vollmer, som konstitueret departementschef i Justitsmini-

steriet. 

 

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.  

 

E. Bestyrelsen har i 2013 arbejdet med at få en ny hjemmeside klar. Den vil blive 

annonceret i løbet af de næste par uger. På hjemmesiden vil man bl.a. kunne finde 

referater fra de afholdte møder. Den bog, Peter Garde har skrevet om foreningens 

historie, er også lagt ind på hjemmesiden. 
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D. Afholdte møder i 2013: 

 

Der været afholdt 6 gå-hjem-møder og 2 besøgsmøder i 2013: 

 

Den 22. januar sidste år var der generalforsamling og årsmøde. Efter generalfor-

samlingen indledte daværende Justitsminister Morten Bødskov om flerårsaftalen med 

kriminalforsorgen.  

 

Den 26. februar var der gå-hjem-møde med titlen ”Stalking i Danmark – omfang, 

konsekvenser og psykiatriske aspekter.” Oplægsholdere var Tanja Tambour Jørgen-

sen, Justitsministeriets Forskningskontor, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Statens 

Institut for Folkesundhed og Dorte Sestoft, Retspsykiatrisk Klinik. 

 

Den 15. april afholdt foreningen møde med titlen ”Den Uafhængige Politiklagemyn-

dighed – Uafhængighed på spidsen” med oplæg fra direktør Kirsten Dyrman, Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed og medlem af Politiklagerådet, Thomas Elholm 

 

Den 11. september debatterede advokat Hanne Reumert og sociolog Annette Olesen 

spørgsmålet om sagsomkostninger i straffesager under titlen ”Hvad skal den dømte 

betale for, og hvad betyder det for mulighederne for resocialisering?” 

 

Den 22. oktober var der gå-hjem-møde om emnet ”Økonomiske former for internet-

kriminalitet – omfang, efterforskning og jura” med kriminolog Peter Kruize og vice-

politiinspektør Johnny Lundberg som indledere.   

 

Årets sidste møde blev afholdt d. 18. november. Titlen var ”Kan kommende rockere 

og bandemedlemmer identificeres på deres kriminalitet og netværk i ungdomsåre-

ne?” Det holdt to sociologer oplæg om: Maria Libak Pedersen og Christian Klement, 

begge fra Justitsministeriets Forskningskontor. 

 

Som nævnt har vi også afholdt to besøgsmøder i 2013. Det første blev afholdt d. 14. 

marts, hvor der var besøg i Afdelingen for Samfundstjeneste. På mødet fortalte kri-

minalforsorgsleder Lene Skov om fodlænkeordningen og samfundstjenesteordnin-

gen. Det andet besøgsmøde blev afholdt d. 5. november i Pension Engelsborg i 

Lyngby, hvor forstander Bente Larsen sammen med medarbejdere og beboere viste 

rundt og fortalte om stedet.  

 

Lokalafdelingen på Fyn har afholdt et møde: 

Den 17. september afholdt den fynske afdeling et besøgsmøde i statsfængslet i Rin-

ge. Emnet for mødet var ”Indblik i fængslets mangfoldighed.” 
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Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret 

Har ikke afholdt møder i 2013. 

 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

har udsendt 3 numre i 2013. Tidsskriftet udsendes for tiden til 1.034 medlemmer og 

abonnenter. 

 

Antallet af medlemmer 

Ved udgangen af 2013 var der 366 medlemmer i den danske kriminalistforening. Det 

er to medlemmer mere end i 2012. Den svenske kriminalistforening har 236 med-

lemmer, den norske kriminalistforening har 184 medlemmer, den finske 161 med-

lemmer, og den islandske 7 medlemmer.  

 

(Beretningen for 2013 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. 

Da omkostningerne ved trykning og udsendelse af NTfK er øget, vil der fremover 

blive opkrævet et større beløb – nemlig 175 kr. i stedet for 150. kr. – per medlem for 

at modtage bladet. 

 

Bestyrelsen indstiller på denne baggrund, at kontingentet for studerende forhøjes fra 

150 kr. til 200 kr., men at vi fastholder kontingentet på de nuværende 350 kr. for 

kandidater og andre ikke-studerende. 

 

Desuden indstiller foreningen, at der fra og med 2014 bliver muligt med nye former 

for medlemskaber, nemlig kollektive medlemskaber.  

• Et kollektivt medlemskab omfatter alle, der har samme arbejdsadresse.  

• Det indebærer ret til, at alle medarbejderne på adressen kan deltage i de ar-

rangementer, Kriminalistforeningen afholder. Det indebærer endvidere, at der 

opnås reduktion i prisen for deltagelse i temadage og andre arrangementer, 

hvor medlemmer betaler en reduceret pris.  
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• Med et kollektivt medlemskab modtager arbejdsstedet ét eksemplar af Nor-

disk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 

• Et kollektivt medlemskab giver ikke ret til at stemme ved generalforsamlin-

gen. 

 

Bestyrelsen indstiller, at et kollektivt medlemskab skal koste 2.000 kr. årligt for ar-

bejdspladser 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:  

 

Birgitte Holmberg Petersen,  

Arne Gram,  

Gorm Toftegaard Nielsen,  

Jakob Lund Poulsen,  

Thomas Elholm og  

Dorte Sestoft  

 

Alle genopstiller 

 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

8. Valg af revisor. Formanden. 

 

Bestyrelsen indstiller, at foreningens nuværende revisor, Bjørn Høberg-Petersen, 

fortsætter som foreningens revisor.  

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

10. Eventuelt. Formanden 
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Fremtidige arrangementer 

 

Tirsdag den 25. marts er der et gå-hjem-møde om ”Kriminalforsorg i forandring”. 

Indleder er direktør for Kriminalforsorgen Johan Reimann. 

 

Tirsdag den 29. april afholder foreningen møde med emnet ”Advokatetik” med op-

læg fra advokat Jakob Lund Poulsen. Johan Reimann vil supplere med erfaringer fra 

Kriminalforsorgen. 

 

Der vil også blive arrangeret et besøgsmøde i løbet af foråret, denne gang på Rets-

psykiatrisk Klinik, der jo ligger så tæt på Blegdamsvejens Fængsel, at vi også satser 

på at tage et kig på faciliteterne dér. Vi har endnu ikke fået sat dato for besøgsmødet. 

 

I kan læse mere om arrangementerne på den nye 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.  

 

(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 indledere Rigsadvokat Ole Hasselgaard, 

fængselsinspektør Peter Vesterheden og seniorforsker Peter Scharff Schmidt, som 

holder oplæg om ”Varetægtsfængslinger – omfang og indhold.” 

http://www.kriminalistforeningen.dk/

