Formandsberetningen 2009-2010
af Kristian Visby

Den ordinære generalforsamling i 2009 blev
afholdt på museet den 19. maj med 27 deltagere. Anders Damm blev valgt som dirigent og styrede på sin sædvanlige myndige og
kyndige måde generalforsamlingen gennem
dagsordenen. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter blev enstemmigt og endeligt
vedtaget, så nu skulle vedtægterne gerne være
holdbare i en længere årrække.
Efter selve generalforsamlingen serveredes
der kaffe, hvorefter Svend Sørensen levende
og interessant fortalte om J. P. Jacobsen og
Thisted i slutningen af 1800-tallet. Aftenen
sluttede med, at deltagerne med Svend Sørensen som kyndig guide beså museets fine særudstilling af bøger, breve og meget andet, der
relaterer sig til Thisteds berømte bysbarn.
Sommerudflugten, der fandt sted den 23.
august, havde 45 deltagere, lidt færre end året
før. Første mål på turen var Vor Frue Kirke i Skive med de mange berømte kalkmalerier. Bodil og Ingvar Glad fortalte om kirken og især om kalkmalerierne, der var årsag
til, at kirken ikke blev nedrevet omkr. 1900,
da en ny kirke var opført. Turen gik herefter videre til Viborg, hvor vi nød den medbragte frokost i Viborg Sognegård. Efter frokosten besøgte vi Skovgaard-museet, hvor en
meget engageret museumsinspektør Trine
Grøne viste rundt og fortalte om den spændende Skovgaard-familie. Turens sidste mål
var Viborg Domkirke, hvor vi blev delt i to
hold med hver sin guide. For begge hold var
det en meget vellykket rundvisning. Inden
hjemturen nød vi et veldækket kaffebord på
restaurant Salonen ud til Søndersø.
I september var Historisk Samfund medarrangør af et foredrag med Hans Edvard
194

Nørregaard-Nielsen på Hurup Bibliotek.
Foredraget, der havde titlen »Kirker ved Limfjorden«, samlede ca. 150 tilhørere, der fyldte
biblioteket til bristepunktet.
I november arrangerede Historisk Samfund sammen med museet et foredrag med
museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen
om Englandskrigen med udgangspunkt i bogen »Nordjylland under Englandskrigen«,
der udkom en uge senere. Desværre var vejret
meget dårligt den aften med stærk storm og
regn, så det spændende og levende foredrag
samlede kun ca. 30 tilhørere.
Historisk Årbog på 175 sider udkom den
20. november. Traditionen tro blev udgivelsen markeret ved en indbudt reception på
Heltborg museum. Der var ca. 35 deltagere,
heraf hele ti artikelforfattere fra nær og fjern.
Svend Sørensen præsenterede den nye årbog
og de mange artikler på sin sædvanlige grundige og lune måde. Derefter serveredes der et
flot kaffebord, og snakken gik livligt. Der var
en rigtig god stemning, og de sidste gæster
forlod os først sidst på eftermiddagen.
Årbogen har tidligere bragt enkelte billeder
i farver. I 2009 valgte vi at gengive et større
antal billeder i farver. Det bevirker en fordyrelse af trykkeudgifterne med ca. 10.000 kr.,
men vi håber at kunne fortsætte denne praksis, som helt klart har givet årbogen et løft.
Allerede den 23. nov. blev årbøgerne pakket i Heltborg med god hjælp af museets personale. Også denne gang blev de fleste bøger i
Thy og på Hannæs distribueret af vort bestyrelsesmedlem Mogens Kristensen. En stor tak
til Mogens for det meget tidkrævende arbejde med at uddele de mange bøger. Det sparer
foreningen for et betydeligt portobeløb.
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Også i 2009 deltog Historisk Samfund med
en lille stand ved Heltborg Museums velbesøgte julemarked den sidste weekend i nov.
Hele syv af de besøgende valgte at indmelde
sig i vor forening.
Der er afholdt tre bestyrelsesmøder i årets
løb. Herudover har der været en jævnlig elektronisk korrespondance.
Vort bestyrelsesmedlem Knud Søgaard er
indtrådt i Nationalparkrådet som Historisk
Samfunds repræsentant.
Knud Holch Andersen, der i en lang årrække har repræsenteret Historisk Samfund
i museets bestyrelse, har indvilliget i at fortsætte på denne post i resten af den kommunale valgperiode. Det er såvel museet som Historisk Samfund glade for.
Historisk Samfund havde pr. 1. april i år
801 medlemmer, det største antal i mange år.
Det er en fremgang på 12 medlemmer, hvilket
er ganske tilfredsstillende i betragtning af, at
vi i årets løb har måttet tage afsked med 22
medlemmer, overvejende af naturlige årsager.
Hvad angår foreningens økonomi, kom vi
ud af året med et underskud på ca. 16.000 kr.,
men der er tale om et så at sige kalkuleret underskud, idet bestyrelsen har valgt at støtte
fire lokale bogudgivelser med i alt 25.000 kr.
Det drejer sig om bogen om Vestervig Kirke,
museets store værk om kirkerne i Thy, Fyrspillene i Thy’s jubilæumsskrift og bogen om
Englandskrigen. Det er dejligt, at vor efterhånden pæne egenkapital gør os i stand til at
yde en sådan støtte.
Redaktionen for Historisk Årbog er for
længst gået i gang med årbogen 2010, og jeg
kan love medlemmerne og bogens øvrige læsere, at det igen bliver en spændende og læseværdig bog med artikler, der spænder over
mange hundrede år, lige fra oldtiden og til
den nyere tid.
Traditionen tro vil jeg afslutte beretningen med en tak til årbogsredaktionen, årets
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artikelforfattere, grafiker Karin Fredsøe,
Tilde Grafisk og Dantryk. Jeg vil også gerne takke den lokale presse for positiv omtale af foreningens aktiviteter. Sidst, men ikke
mindst, vil jeg takke museet og mine bestyrelseskolleger for et udmærket samarbejde i
årets løb.
_________________________________
Generalforsamlingen, der blev afholdt på
museet den 26. maj, havde 33 deltagere. Anders Damm blev valgt som dirigent, hvorefter
formanden aflagde foranstående beretning,
der blev enstemmigt godkendt. Derefter aflagde kasserer Niels Eriksen regnskabet, der
viste et underskud på godt 16.000 kr. og en
likvid formue på ca. 150.000 kr. Regnskabet
blev ligeledes enstemmigt godkendt.. Også
bestyrelsens forslag om uændret kontingent
på 125 kr. blev enstemmigt godkendt.
Ved lodtrækning var det afgjort, at bestyrelsesmedlemmerne Mogens Kristensen og
Knud Møller Madsen var på valg. Begge blev
genvalgt uden modkandidater. Også suppleanterne Eva Overgaard og Jette Andersen blev
genvalgt.
J. V. Præstgaard genvalgtes som revisor for
de kommende to år. Som revisorsuppleant
genvalgtes Oluf Bjørnstrup.
_________________________________
Efter kaffen fortalte museumsleder Jytte
Nielsen om maleren Knud Kristensen og guidede deltagerne gennem museets flotte særudstilling af Knud Kristensens værker. Med
Jyttes formidable formidlingsevne blev det en
spændende og interessant oplevelse.
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