
Referat af Dansk Kriminalistforenings generalforsamling  

torsdag den 5. februar 2020, kl. 16.00  

i Djøfs lokaler, Gothersgade 133, København. 

  

1. Formanden, Dorte Sestoft, byder velkommen til generalforsamlingen.  

____________________________________________________________________ 

2. Valg af dirigent 

Formanden foreslår som dirigent Anne-Julie Boesen Pedersen, hvilket vedtages. 

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed: 

Generalforsamlingen er blevet annonceret ved udsendelse af e-mail den 17. januar 

2020. 

____________________________________________________________________ 

3. Valg af referent 

Dirigenten foreslår Laura Arendt som referent, hvilket vedtages 

  

4. Formandens beretning 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Dorte Sestoft som formand, og Anne-Julie 

Boesen Pedersen som næstformand og kasserer. Bestyrelsen har i 2019 bestået af 13 

medlemmer. Susanne Clausen er på eget initiativ fratrådt bestyrelsen i september 2019, 

hvorefter antallet af medlemmer er 12. 

 

Bestyrelsen for foreningens datterselskab, Dansk Selskab for international strafferet 

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

Kessing og Jacob Scharf.  

 

Bestyrelsen har afholdt to bestyrelsesmøder:  

Temaerne har primært været: 

- Planlægningen af det faglige program og Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskabs 

fremtid 

 

- Bestyrelsen og redaktøren af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab har i årets 

løb besluttet, at tidsskriftet, senest 1. januar 2021, overgår til elektronisk udgivelse, 

hvilket støttes af Dansk Kriminalistforening med et beløb på op til 50.000 kr. 

 

 

- Vi har i årets løb fortsat det gode samarbejde med Djøf og reserverer pladser til 

foreningens medlemmer ved gå-hjem-møder med stort fremmøde. 

 

Centerchef Ole Hansen har igen i 2019 været foreningens interne revisor. 
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I 2019 har der været afholdt 9 gå-hjem-møder, 6 i København, 1 i Århus og 2 i 

Odense: 

 

Møder i København: 

Efter generalforsamlingen i København den 12. februar var der møde med 

titlen: ”Nettets Veje og Vildveje” med oplæg fra ph.d. Simone Molin Friis fra 

Institut fort Statskundskab på Københavns Universitet samt en repræsentant fra 

Rigspolitiet, der talte om radikalisering gennem internettet. 

 

Den 20. marts var emnet i København ”Unges Kriminalitet på Nettet”. Her 

fortalte lektor fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Jakob Demant, 

samt videnskonsulent Flemming Wridt Jensen og udviklingskonsulent Ninna Lagoni 

Heide Hansen, Det Kriminalpræventive Råd, om tendenser og muligheder for 

forebyggelse af online kriminalitet blandt unge. 

 

Den 25. april afholdte foreningen møde i København med emnet ”Omrejsende 

Kriminelle”, hvor lektor Peter Kruize, Det Juridisk Fakultets Forskningscentre på 

Københavns Universitet, og politiinspektør Mikael Henrik Wern, 

Nationalt Efterforskningscenter i Glostrup, præsentere en analyse af, hvordan 

personer uden fast adresse i Danmarks andel i antallet af sigtelser for - og afgørelser 

om straffelovskriminalitet har udviklet sig siden årtusindeskiftet, og hvordan denne 

udvikling kan fortolkes, samt hvorledes Dansk Politis indsats mod 

kriminalitetsområder er forankret. 

Efterårets program begyndte med gå-hjem-mødet den 3. oktober i København 

havde overskriften ”Psykisk Vold”. Her præsenterede vicestatsadvokat, Gyrithe 

Ulrich, de juridiske og strafferetlige perspektiver i forhold til den nye lovgivning, 

men direktør for Danner, Lisbeth Jessen, diskuterede, hvad denne kriminalisering 

betyder for voldsramte, samt hvordan man har arbejdet med emnet fra en NGO-

vinkel. 

Den 23. oktober blev der atter i København afholdt møde om 

”Ungdomskriminalitetsnævnet – Forebyggelse af kriminalitet blandt 10 til 17-

årige”, hvor sekretariatschef Marianne Schmidt gav et indblik i sagernes behandling, 

mens Nævnsmedlemmerne Pernille Bird, leder af ungeteamet i Fredensborg 

Kommune, og Bjørn Poulsen, politikommissær i Nordsjællands Politi, delte deres 

erfaringer fra nævnets første tid. 

 

Årets sidste gå-hjem-møde blev afholdt den 28. november i København, hvor 

overlæge på Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik, og forfatter af rapporten 

”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet? 

– En analyse med henblik på forebyggende tiltag”, der udkom i maj 2019, Gitte 

Ahle, gennemgik rapportens resultater, mens Anders Meinert Pedersen, lægefaglig 

direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, fortalte om det videre arbejde med de 

udarbejdede anbefalinger. 

Lokalafdelingen i Århus har afholdt et møde den 23. maj om ”Unges Kriminalitet 

på Internettet”, hvor lektor i Sociologi ved Københavns Universitet Jakob Demant 
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genbesøgte Balvigs tese om de lovlydige ungede og svare på, hvordan det ser ud nu, 

mens lektor i Strafferet og Straffeproces ved Aarhus Universitet Nicolaj Holst 

beskrev de strafferetlige og socialretlige aspekter af børns og unges deling af 

seksualiserende billeder og film på nettet. 

Lokalafdelingen på Fyn har afholdt to gå-hjem-møder. Den 3. april afholdt 

foreningen møde i Odense om ”Fra Integrationspolitik til Hjemsendelsespolitik”,  

hvor lektor Peter Starup, Syddansk universitet tog udgangspunkt i de seneste års 

politiske og retsvidenskabelige debat til at belyse fronterne i dansk udlændingeret og 

forhenværende fængselsinspektør Bodil Philip rejste spørgsmålet om forholdene på 

udrejsecentret Kærshovedgård er i strid med menneskerettighedskonventionens art. 3 

og 5 om forbud mod nedværdigende behandling og retten til frihed.  

 

Den 4. september var der møde med emnet: ”Et Viktimologisk Blik på 

Voldtægtssagen i Retssystemet” den 4. september, hvor Tine Søberg 

Specialkonsulent ved Nationalt Forebyggelsescenter Rigspolitiet, Michael Lind, 

efterforsker ved Sydøstjyllands Politi og Gyrithe Trautner Ulrich vicestatsadvokat 

ved Statsadvokaten i København fortalte om voldtægtssagens særlige karakter og 

udfordringer i retssystemet. 

 

I årets løb har der været masser aktivitet på vores hjemmeside og på Facebook. Vi 

følges på Facebook af 704 personer, og ca. 50 nye medlemmer tilmeldt sig via 

hjemmesiden 

 

Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening et æresmedlem og 254 betalende 

medlemmer, hvoraf de 5 var kollektive medlemskaber for mindre arbejdspladser (op 

til 20 medarbejdere) og 10 kollektive medlemskaber for større arbejdspladser. På 

trods af at foreningen fik 43 nye medlemmer, er det en nedgang på to medlemmer 

siden 2018.  

 

Tak til vores sekretær Laura Arendt for engagement i det daglige og til Gunnar 

Jørgensen for en at sikre overleveringen af administrationen. Gunnar fortsætter i 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 

 

Beretningen for 2019 godkendes 

 

5. Godkendelse af regnskab  

 

Regnskab fremlægges af kasserer Anne-Julie Boesen Pedersen 

 

I forhold til tidsskriftet bemærkes det, at der ved generalforsamling i 2019 blev 

godkendt budget med underskud. En elektronisk løsning som planlagt vil betyde en 

reduktion af udgifterne. 
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Formanden bemærker, at medlemmer af Dansk Kriminalistforening automatisk er 

medlemmer af Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret, og der er planlagt 

aktiviteter i 2020. 

  

Regnskaberne godkendes. 

____________________________________________________________________ 

6. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret i 2020. Indstillingen vedtages. 

 

7. Valg til bestyrelsen samt valg af revisor 

 

Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  

 

I år er følgende på valg:  

• Dorte Sestoft 

• Anne-Julie Boesen Pedersen 

• Jakob Lund Poulsen 

• Thomas Elholm 

• Thorkild Fogde 

• Mikael Sjøberg 

• Anette Storgaard 

 

Advokat Jakob Lund Poulsen genopstiller ikke. Alle øvrige modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår at advokat Sysette Vinding Kruse indstilles til bestyrelsen som 

repræsentant for forsvarsadvokaterne. Der er ikke indkommet andre forslag. 

 

Sysette Vinding Kruse vælges, og de øvrige medlemmer genvælges 

 

Foreningens interne revisor, Ole Hansen områdechef fra Kriminalforsorgen indvilger 

i at fortsætte på posten, hvilket vedtages. 

 

Bestyrelsen foreslår Sysette Vinding Kruse som foreningens anden interne revisor, og 

forslaget vedtages 

  

9. Eventuelt. 

 

Der udtrykkes interesse for heldagsseminarer, hvilket tages til efterretning.  

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.   


