
Referat af Dansk Kriminalistforenings generalforsamling  

torsdag den 12. februar 2019, kl. 16.00  

i Djøfs lokaler, Gothersgade 133. 

  

 

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

____________________________________________________________________ 

 

2. Valg af dirigent 

Formanden foreslår som dirigent Laura Arendt, hvilket vedtages. 

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed: 

Generalforsamlingen er blevet annonceret ved udsendelse af e-mail den 10. januar 

2019 i forbindelse med offentliggørelse af forårsprogrammet. 

  

 

3. Formandens beretning 

 

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

Boesen Pedersen som næstformand og kasserer.  

 

Bestyrelsen har genudpeget Susanne Clausen som foreningens repræsentant i Dansk 

Forsorgsselskab.  

 

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 møder:  

Temaerne har været: 

- Planlægningen af det faglige program 

 

- Udarbejdelse af foreningens vedtægter efter retningslinjer fra revisor.  

 

- Administrationen ændres, så tidsskriftets og foreningens administration fremadrettet 

adskilles, og hvor hele foreningens administration nu er samlet i en sekretærfunktion 

med opgaver som bl.a. mødeindkaldelser, praktisk vedrørende kontakt til Djøf, 

medlemmer, kontingent/økonomi, hjemmeside, facebook mv. Det kommende år er 

således et overgangsår, hvor hele foreningens administration overdrages til 

foreningens sekretær. Der vil blive udarbejdet en nærmere beskrivelse af 

samarbejdsrelationer mellem foreningen og tidsskriftet. 
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Afholdte møder i 2018:  

I København har der været afholdt seks gå-hjem-møder i 2018: 

 

- Efter generalforsamling torsdag den 8. februar 2018 var der årsmøde med emnet 

”Regeringens nye indsats mod ungdomskriminalitet” med oplæg fra kontorchef 

Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor, Advokat Helle 

Lokdam og Monitoreringschef Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder. 

 

- Mandag den 19. marts var emnet ”Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 

med fokus på samarbejdet mellem sektorer” med oplæg fra Centerleder Karin 

Ingemann og souschef Stine Strohbach fra Nationalt Center for Forebyggelse af 

Ekstremisme samt ledende overlæge Dorte Sestoft fra Retspsykiatrisk Klinik. 

 

- Torsdag den 19. april var emnet ”Tolkebistand ved retssager” med oplæg fra 

Charlotte Krarup medlem af Advokatrådet og Advokatrådets Strafferetsudvalg samt 

tolk og translatør Carina Graversen  

 

- Torsdag den 27. september var emnet ”Rocker/bandemedlemmer” med oplæg fra 

Tanja Tambour Jørgensen, souschef og Malthe Øland Ribe, fuldmægtig, 

Justitsministeriets Forskningskontor samt Eva Linke og Trine Bruun fra 

Kriminalforsorgen. 

 

- Onsdag den 24. oktober var emnet ”Digitale sexkrænkelser - Operation Umbrella” 

med oplæg fra politiinspektør Claus Birkelyng, Rigspolitiets Nationale Cyber Crime 

Center NC3 og konstitueret advokaturchef Helle Lykke Olesen.  

 

- Torsdag den 22. november var emnet ”Forvaring: Praksis og varighed” med oplæg 

fra næstformand i Retslægerådet Mette Brandt Christensen og anklager Nana Kryger 

La Cour. 

 

Lokalafdelingen i Aarhus har afholdt et gå-hjem-møde og et besøgsmøde i 2018:  

 

- Onsdag den 3. oktober afholdtes gå-hjem-møde med emnet ”Er retssystemet 

tilstrækkeligt, når psykisk sygdom spiller en rolle?” med oplæg fra Kirsten 

Nitschke, Overlæge, speciallæge i psykiatri, Knud Kristensen, Landsformand, SIND 

– Landsforeningen for psykisk sundhed samt en repræsentant for 

anklagemyndigheden. 

 

- Derudover blev afholdt et besøgsmøde på Enner Mark Fængsel den 2. maj. 
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Lokalafdelingen på Fyn har afholdt et gå-hjem-møde og en temadag:  

 

- Den 19. september 2018 afholdtes gå-hjem-møde med emnet ”Fokus på hash set ud 

fra en sundhedsmæssig og retspolitisk vinkel” på Syddansk Universitet i Odense. 

 

- Den 6. november 2018 afholdtes temadag om ”Forhør” på Syddansk Universitet i 

Odense 

 

 

Antallet af medlemmer 

Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 256 betalende medlemmer, hvoraf 

de 5 var kollektive medlemskaber for mindre arbejdspladser (op til 20 medarbejdere), 

hvilket er et mere end sidste år og 11 kollektive medlemskaber for større 

arbejdspladser, hvilket er uændret. Blandt disse er eksempelvis Justitsministeriet, 

Rigsadvokaturen, Retspsykiatrisk Klinik, Kompetencecenter for Retspsykiatri i 

Region Hovedstaden og Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

 

Medlemsantallet er faldet med 11 set i forhold til udgangen af 2018, men bare i januar 

2019 har vi fået syv nye medlemmer. 

 

Kriminalistforeningen i Sverige havde 284 medlemmer i 2018, Kriminalistforeningen 

i Finland 105 medlemmer, Kriminalistforeningen i Norge 30 medlemmer og 

Kriminalistforeningen på Island 4 medlemmer. 

 

Beretningen for 2018 godkendes 

____________________________________________________________________ 

 

4. Godkendelse af vedtægter  

Vedtægterne godkendes med følgende ændringer: 

 

- § 3, stk. 3, 2. pkt.: Ændres fra ”Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår” 

til ”Kontingentet opkræves efter generalforsamlingen” 

- § 5, stk. 1: Punktet indkomne forslag tilføjes 

- § 5, stk. 3: Følgende udelades: [Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 

simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af disse vedtægter] 

- §6, stk. 1: Generalforsamlingen skal kunne indstille bestyrelsesmedlemmer indenfor 

en frist, der udmeldes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen består af minimum tre og maksimum 15 medlemmer. 
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Det bemærkes, at der ikke sidder nogen i bestyrelsen fra lokalforeningen på Fyn 

 

 

5. Regnskab og kontingent  

 

Regnskab fremlægges af kasserer Anne-Julie Boesen Pedersen 

  

Regnskaberne godkendes. 

 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret i 2019. Indstillingen vedtages. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen 

 

Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  

 

I år er følgende på valg:  

• Barbara Bertelsen 

• Susanne Clausen 

• Anne Marie Heckscher 

• Poul Dahl Jensen  

• Britta Kyvsgaard 

 

Britta Kyvsgaard genopstiller ikke 

 

Bestyrelsen foreslår Rigsadvokat Jan Reckendorff som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Barbara Bertelsen, Susanne Clausen, Anne Marie Heckscher, Poul Dahl Jensen og 

Jan Reckendorff vælges ind i bestyrelsen. 

 

 

7. Valg af revisor 

 

Foreningens revisor, Ole Hansen områdechef fra Kriminalforsorgen indvilger i at 

fortsætte på posten, hvilket vedtages. 

  

 

8. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

 

Tidsskriftet udsendes for tiden til 803 medlemmer og abonnenter, hvilket er en 

nedgang på 25 i forhold til sidste år.  
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Redaktøren orienterer: 

- Tidsskriftet har haft en dansk redaktør igennem alle sine godt hundrede leveår. De 

nordiske foreninger fremstår sammen som udgivere. Men det reelle initiativ og 

ansvar har været båret af Dansk Kriminalistforening. 2019 bliver overgangsår for at 

gentænke konstruktionen 

Der er fokus på følgende for tidsskriftet: 

- Indhold: Dobbelt anonym peer review (dobbelt anonym fagfællebedømmelse) er 

væsentlig for høj kvalitet og faglig respekt for tidsskriftet. Der arbejdes løbende på at 

finde kvalificerede reviewere. 

- Organisatorisk: Der skal fortsat arbejdes målrettet med at sikre, at tidsskiftet har 

karakter af et medlemstidsskrift. Derudover skal der arbejdes mere med udgivelse på 

e-platform. Man er i dialog med Djøfs forlag, som vil tage tidsskriftet med på deres 

e-platform. Ultimo 2019 skulle det blive tilgængeligt for medlemmer via en kode. På 

sigt kan Open Access overvejes. 

- Redaktionen: Fremadrettet bør redaktøren udpeges/ansættes af bestyrelserne i de 

nordiske kriminalistforeninger 

2019: Der bliver konstant arbejdet på et bredere nordisk indhold. Årets første 

udgivelse får emnet "Penal welfareism", mens nummer to bliver med blandede 

emner, der er tre artikler i peer review. Det tredje nummer redigeres i samarbejde 

med en kriminolog på Stockholms Universitet og får emnet "White collar crime” 

____________________________________________________________________ 

 

9. Eventuelt. 

Intet 

 

Forårets arrangementer nævnes: 

 

To gå-hjem-møder i København den 20. marts og den 25. april.  

På det første møde, er emnet ”Unges kriminelle adfærd på nettet”, mens emnet for 

det andet møde er ”Omrejsende kriminelle”. 

 

Gå-hjem-møde i Aarhus den 23. maj om ”Unges Kriminalitet på Internettet” 

 

Møderne fremgår også på foreningens facebook samt hjemmeside – 

www.kriminalistforeningen.dk  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.   

http://www.kriminalistforeningen.dk/

