
9. februar 2017 

 

Dansk Kriminalistforenings generalforsamling og årsmøde tirsdag den 9. februar 

2017 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 15. januar 

2017 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 2016: 

 

Der været afholdt 6 gå-hjem-møder i 2016: 

 

Efter generalforsamlingen den 2. februar 2016 var der møde med titlen ”Exit fra 

bande- og rockergrupperinger: Hvad er bandemedlemmernes og rockernes behov for 

hjælp, og hvad gør myndighederne?” med oplæg fra sociolog Maria Libak Pedersen, 

Justitsministeriets Forskningskontor, og fra det nationale exit-kontaktpunkt: Politi-

kommissær Peter Steffensen, fuldmægtig Trine Bruun og socialfaglig vejleder, kri-

minolog Sascha Lasak.  
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Den 15. marts indledte statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, og lektor, ph.d. Linda 

Kjær Minke, Syddansk Universitet, et møde om hadforbrydelser.  

 

Den 12. maj afholdt foreningen møde om politiets brug af magtmidler med lektor, 

ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, og seniorforsker, ph.d. Peter Vedel 

Kessing, Institut for Menneskerettigheder, som indledere.  

 

Den 27. september var der møde om kriminalforsorgens tilsyn med oplæg fra for-

sker, ph.d. Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed samt 

fra specialkonsulent, ph.d. Susanne Clausen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

 

Den 27. oktober holdt adjunkt Nicolaj Sivan Holst fra Aarhus Universitet et oplæg 

om strafbar passivitet.  

 

Årets sidste gå-hjem-møde blev afholdt den 7. december. Titlen var ”Behandlings-

muligheder for lovovertrædere med personlighedsforstyrrelser og aggressiv adfærd. 

Hvilken rolle spiller hjernens funktion?” Mødeindledere var læge og ph.d.-

studerende Sofi da Cunha-Bang og ledende overlæge i Herstedvester Fængsel, Ca-

milla Bock. 

 

Lokalafdelingen i Aalborg har afholdt et møde den 24. november, hvor Hans Jørgen 

Engbo, tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, indledte med et oplæg med 

titlen: ”Fra tommedans til samfundstjeneste – grønlandsk kriminalforsorg og dens 

historiske baggrund.” 

 

Lokalafdelingen på Fyn har afholdt fire møder:  

 

Den 8. juni blev der afholdt møde med titlen ”Fængsel – Fodlænke – Samfundstjene-

ste”, hvor der var oplæg fra Lene Skov, leder af samfundstjenesterejseholdet.  

 

Den 12. september blev der afholdt et eftermiddagsseminar med titlen ”Migration, 

Immigrants and Refugees – an Acute Problem or a Permanent Challenge?”  

 

Den 3. november var der møde om skole og kriminalitet med oplæg fra lektor Helle 

Rabøl, DPU.  

 

Den 29. november var emnet radikalisering, og mødets indledere var lektor Lasse 

Lindekilde fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og sekretariatschef 

Tommy Holst, SSP Odense.  
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Foreningens blad - Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

har udsendt 3 numre i 2016. Tidsskriftet udsendes for tiden til 1.024 medlemmer og 

abonnenter. Som noget nyt kan nævnes, at NTfK årgang 1949 til 2015 nu ligger frit 

tilgængelig det Det Kongelige Biblioteks platform www.tidsskrift.dk  

 

Antallet af medlemmer 

Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 316 medlemskaber, hvoraf de 11 

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

ni kollektive medlemskaber for større arbejdspladser. Blandt disse er eksempelvis 

Justitsministeriet, Rigsadvokaturen, Retspsykiatrisk Klinik, Ungecentret Københavns 

Kommune og Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

 

Medlemsantallet er faldet med 28 set i forhold til udgangen af 2015. 

 

Den svenske kriminalistforening havde 312 medlemmer i 2016, den finske krimina-

listforening 175 medlemmer, den norske 153 medlemmer, og den islandske 4 med-

lemmer. 

 

(Beretningen for 2016 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 2017: 

▪ 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. 

http://www.tidsskrift.dk/
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Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  

 

I år er følgende på valg:  

 

Barbara Bertelsen 

Susanne Clausen  

Ole Hasselgaard  

Anne Marie Heckscher  

Poul Dahl Jensen  

Britta Kyvsgaard (formand)  

 

Alle genopstiller 

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

8. Valg af revisor. Formanden. 

 

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

ket, så han indvilger i at fortsætte på posten.  

 

(Jakob: Godkendelse?) 

 

 

10. Eventuelt. Formanden 

 

Forårets arrangementer 

 

Vi har planlagt to gå-hjem- møder: D. 18. april og d. 18. maj. På det første møde, d. 

18. april, vil lektor, ph.d. Lars Holmberg komme og fortælle om sin en evaluering af 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed.  

 

Vi sigter på at mødet d. 18. mal skal omhandle om regeringens indsats mod ung-

domskriminalitet, men det er fortsat lidt usikkert, om udspillet vil være klar til det 

tidspunkt. Så følge med på foreningens hjemmeside – www.kriminalistforeningen.dk 

og se, hvad emnet bliver.  

 

Og 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.  

http://www.kriminalistforeningen.dk/
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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 

 

 


