
8. februar 2018 

 

Dansk Kriminalistforenings generalforsamling og årsmøde torsdag den 8. februar 

2018 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 23. januar 

2018 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 2017: 

 

Der været afholdt 6 gå-hjem-møder, en temadag og et besøgsmøde i 2017: 

 

Gå-hjem-møder 

Efter generalforsamlingen den 9. februar 2017 var der møde om korruption med op-

læg fra ph.d. Mette Frisk Jensen fra Aarhus Universitet og Lars Bo Langsted, profes-

sor og leder af IECC ved Aalborg Universitet.  

 

Den 18. april indledte Lektor, ph.d. Lars Holmberg og Direktør for Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed, Kirsten Dyrman et møde om Den Uafhængige Politiklage-

myndighed.  
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Den 18. maj afholdt foreningen møde med titlen ”Sproget som bevismateriale: Rets-

lingvistik i kriminalsager” med oplæg af Lektor, ph.d. Tanya Karoli Christensen fra 

Københavns Universitet og Politiassistent og kriminaltekniker Camilla Larsen fra 

Rigspolitiet.  

 

Den 28. september var der møde om Bekæmpelse af alvorlig økonomisk kriminalitet 

med Statsadvokat Morten Niels Jakobsen som indleder.  

 

Den 5. oktober holdt Forsker, Ph.d. Britt Østergaard Larsen fra VIVE og TrygFon-

dens Børneforskningscenter og Professor, Ph.d. Anna Piil Damm fra Aarhus Univer-

sitet og TrygFondens Børneforskningscenter oplæg om effekten af at nedsætte den 

kriminelle lavalder.  

 

Den 30. oktober holdt Rikke Betak, familiebehandler i Kriminalforsorgen, og Elisa-

beth Toft Rasmussen, leder af ordningen vedrørende børneansvarlige oplæg om Kri-

minalforsorgens tiltag vedrørende børn af fængslede. 

 

Temadag 

Den 6. november 2017 afholdt foreningen temadag om voldtægt. 

 

Besøgsmøde 

Torsdag den 12. januar 2017 arrangerede foreningen besøgsmøde i Herstedvester 

Fængsel. 

 

Lokalafdelingen i Aalborg har ikke afholdt møder i 2017. 

 

Lokalafdelingen på Fyn har afholdt tre møder:  

 

Den 15. marts blev der afholdt møde med titlen ”Offerrådgivning og konfliktråd”, 

hvor der var oplæg fra Formanden for offerrådgivningen på Fyn Preben og Konflikt-

rådskoordinator Ole Molbo og en konfliktrådsmægler.  

 

Den 13. september blev der afholdt et eftermiddagsseminar med temaet ”Dialog 

skaber forståelse – Hvordan Vollsmose gik fra at være en problematisk bydel til en 

bydel med problemer, som løses af politiet sammen med borgerne” med Fhv. politi-

direktør for Fyns Politi Poul Løhde og politikommissær Per Franch som indledere. 

 

Den 8. november var der møde om Konsekvenserne af kriminaliseringen af besiddel-

se af ulovlige mobiltelefoner i arresthuse og fængsler med oplæg fra professor Tho-

mas Elholm, SDU, lektor Linda Kjær Minke, SDU, anklager Maria Tripsen, Fyns 
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Politi, advokat Charlotte Kjærgaard, AdvokatFyn og områdedirektør Anne Marie 

Heckscher, Kriminalforsorgen Syddanmark.  

 

Foreningens blad - Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

har udsendt 3 numre i 2017. Tidsskriftet udsendes for tiden til 828 medlemmer og 

abonnenter.  

 

Antallet af medlemmer 

Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 281 medlemskaber, hvoraf de 4 

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

10 kollektive medlemskaber for større arbejdspladser. Blandt disse er eksempelvis 

Justitsministeriet, Rigsadvokaturen, Retspsykiatrisk Klinik, Ungecentret Københavns 

Kommune og Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

 

Medlemsantallet er faldet med 35 set i forhold til udgangen af 2016. 

 

Den svenske kriminalistforening havde 321 medlemmer i 2017, den finske krimina-

listforening 134 medlemmer, den norske 26 medlemmer, og den islandske 4 med-

lemmer. 

 

(Beretningen for 2017 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 2018: 

▪ 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?) 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden. 

 

Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  

 

I år er følgende på valg:  

 

• Advokat Jakob Lund Poulsen (sekretær).  

• Professor Thomas Elholm  

• Direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde  

• Politidirektør Arne Vedsted Gram  

• Professor Gorm Toftegaard Nielsen  

• Retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen  

• Overlæge Dorte Sestoft  

 

Genopstiller ikke:  

 

• Professor Gorm Toftegaard Nielsen  

• Retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen  

 

Bestyrelsen har valgt at foreslå… 

 

• Anette Storgaard 

• Mikael Sjöberg 

• Dorte Sestoft  

• Mig selv… 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

8. Valg af revisor. Formanden. 

 

Foreningens nye revisor, Ole Hansen fra Kriminalforsorgen, har er ikke blevet af-

skrækket, så han indvilger i at fortsætte på posten.  

Overtager Gunnar her? 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

10. Eventuelt. Formanden 
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Forårets arrangementer 

 

Vi har planlagt to gå-hjem- møder: D. 19. marts og d. 19. april.  

 

På det første møde, den 19. marts vil emnet være Forebyggelse af ekstremisme og 

radikalisering med fokus på samarbejdet mellem sektorer. Oplægsholdere er Leden-

de overlæge, Ph.d. Dorte Sestoft fra Retspsykiatrisk Klinik og Centerleder, Karin 

Ingemann og specialkonsulent, Anders Bo Christensen fra Nationalt Center for Fore-

byggelse af Ekstremisme 

 

Til mødet d. 19. april er enmet Tolkebistand ved retssager og indledere er Charlotte 

Krarup medlem af Advokatrådet og Advokatrådets Strafferetsudvalg samt Carina 

Graversen, translatør og med i translatørforeningens tolkeudvalg 

 

Møderne fremgår også på foreningens hjemmeside – www.kriminalistforeningen.dk  

 

Det er også på hjemmesiden, man kan melde sig ind, hvis der her i forsamlingen 

skulle være en eller anden, som endnu ikke er medlem.  

Så skal jeg måske også nævne, at foreningen er på Facebook! Så man kan 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 

 

 

http://www.kriminalistforeningen.dk/

