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Generalforsamlingen 22. maj 2012 på Museet for 
Thy og Vester Hanherred samlede 30 medlem-
mer, samt en håndfuld interesserede. Antikvar-
boghandler Anders Damm valgtes til dirigent. 
Fhv. advokat Kristian Visby aflagde sin sidste for-
mandsberetning. Beretningen blev godkendt, og 
forsamlingen takkede Kristian Visby for hans 11 
år som formand for Historisk Samfund. Også regn-
skabet godkendtes, aflagt af kasserer Niels Erich-
sen, der ligeledes fratrådte som medlem af besty-
relsen. Forsamlingen vedtog tillige bestyrelsens 
forslag om uændret årskontingent: 125 kr.

Bestyrelsesmedlem Knud Søgaard havde, i lig-
hed med de nævnte, meddelt sin afgang. Som nye 
bestyrelsesmedlemmer valgtes Stiftskonsulent, 
lektor, adj. professor Jørgen Kjærgaard, Lyngby - læ-
rer Hans Oddershede, Klitmøller – og fhv. afdelings-
bestyrer Rosa Vestergaard, Hundborg. Som revisor 
genvalgtes fhv. lærer J. V. Præstgaard, Snedsted 
og som revisorsuppleant Oluf Bjørnstrup, Thisted.

Bestyrelsen for Historisk Samfund konstituere-
des efterfølgende således: Formand: lektor Jørgen 
Kjærgaard. Næstformand: lærer Mogens Kristen-
sen, Thisted. Kasserer: Rosa Vestergaard. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er: museumsinspektør 
Jytte Nielsen, lokalarkivar Knud Møller Madsen, 
Hurup, Hans Oddershede, Klitmøller og Ingvard Ja-
kobsen, Vesløs. Medarbejdende bestyrelsessupple-
anter: Elin Lykke, som varetager annoncering og 
Eva Overgaard, med ansvar for referat.

Efter generalforsamlingen var der samvær over 
kaffen, og Jytte Nielsen berettede om Museets se-
neste aktiviteter, ligesom deltagerne beså muse-
ets særudstillling af breve, manuskripter og små-
tryk af forfatteren Johan Skjoldborg.

uDFluGT
Sommerudflugten 26. august samlede 40 delta-
gere, og gik til henholdsvis den nyrestaurerede 
vestjyske herregård Nørre Vosborg og Folkeuni-
versitetet Skærum Mølle. Begge steder fremviste 
og fortalte kompetente medarbejdere om stedernes 
historie og nutidige virksomhed. Eftermiddagskaf-
fen blev indtaget på Museet for Religiøs Kunst i 
Lemvig, hvor deltagerne tillige fik en introduktion 
til særudstillingen af værker af maleren Carl Bloch.

FOREDRAG
27. september holdt museumsinspektør Inge Adri-
ansen fra Museet på Sønderbog Slot foredraget 
»Erindrings- og glemselssteder«. Foredraget fandt 
sted på Thisted Museum.

2. april holdt Bjørn Bredal et foredrag om den 
dansk-franske geograf Malthe Conrad Brun på Det 
gamle Rådhus i Thisted. Historisk Samfund havde 
tilbudt at være medindbyder; men man glemte os 
i avisannoncen.

11. april holdt professor em., dr. scient Niels Peder 
Kristensen, tidl. Københavns Universitet, foredrag 
om en af 19. årh.s store danske naturvidenskabs-
mænd, Japetus Steenstrup. Foredraget omtalte så-
vel Steenstrups thylandske baggrund og hans be-
tydning for dansk naturhistorie specielt zoologien. 
Foredraget fandt sted på VUC, og var arrangeret i 
samarbejde mellem Historisk Samfund, Støttefor-
eningen for Nationalpark Thy, Biologisk Forening 
for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsfor-
ening Thy, Museet og Nationalpark Thy. 

ÅRBOGEN
Udgivelsen af Historisk Årbog 2012 blev markeret 
23. november ved en hyggelig sammenkomst på 

Bestyrelsesberetning 2012-2013
af formand Jørgen Kjærgaard

Aflagt på generalforsamlingen d. 23. maj 2013 på Thisted Museum
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Heltborg Museum, hvor årbogens redaktion og bi-
dragydere samt mange medlemmer mødte frem. 
Museumspædagog Svend Sørensen introducerede 
bogens mange artikler og gav muntre smagsprøver 
på indholdet. Fællessang, fornøjelig samtale og det 
kulturhistorisk traditionelle kaffebord med lagkage 
bidrog til at fylde eftermiddagen med godt indhold.

BESTYRElSEN
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling af-
hold i alt tre møder, og har som noget nyt fordelt for-
beredelsen af Historisk Samfunds faste aktiviteter 
– henholdsvis udflugten, foredragene og redaktio-
nen af Årbogen – på en række bestyrelsesudvalg.

Historisk Samfund er repræsenteret i National-
parkrådet ved fhv. lektor Knud Holch Andersen, 
Hillerslev, samt i Thisted Kommunes forenings-
samarbejde. Ved det traditionelle julemarked i 
Heltborg, første weekend i advent, deltog repræ-
sentanter for Historisk Samfund med henblik på 
at gøre opmærksom på vores virksomhed og evt. 
tegne nye medlemmer.

HISTORISK SAMFuND 2012-13
Medlemstallet er gået en smule tilbage det forløbne 
år. Foreningen har d.d. 770 medlemmer, hvilket sta-
dig gør vort Historiske Samfund til den medlems-
rigeste forening i denne del af landet. Det betyder, 
at også økonomien er tilfredsstillende, hvilket kas-
sereren vil uddybe under regnskabsaflæggelsen. Vi 
har derfor fundet det muligt igen i år at støtte en 
af museets bogudgivelser: Ta´r fisk og Vækkelses-
kage – en kulturhistorisk kogebog fra Thy med ret-
ter knyttet til de seneste århundreders thylandske 
fisker- og bondekultur.

NæRMESTE FREMTID
En bestyrelsesberetning er naturligt nok fortrins-
vis tilbageskuende. Men blandt det, bestyrelsen 
har arbejdet med i det forløbne år hører også kom-
mende arrangementer for medlemmerne. Lad mig 
derfor kort løfte sløret for først og fremmest den 

traditionsrige sommerudflugt, der i år går til Vend-
syssel, hvor vi bl.a. skal besøge Vrå højskole og 
Kunstbygning med værker af lokale kunstnere, 
ikke mindst vendelboen Svend Engelund. På hjem-
vejen beser vi de enestående kalkmalerier i Jets-
mark Kirke, og indtager eftermiddagskaffen på 
Sanden Bjerggaard. Det er bestemt, at vi i år får 
frokosten serveret i Højskolens spisesal, og prisen 
for udflugten bliver derfor forhøjet en smule. Dette 
sker også i lyset af, at Historisk Samfund sidste 
år ydede et tilskud til sommerudflugten på over 
12.000 kr., hvilket ikke er ganske holdbart, når års-
kontingentet blot rækker til at dække prisen for den 
årbog, alle medlemmerne modtager.

Vi har også en række gode foredragsemner i kik-
kerten, og regner med at kunne annoncere et fore-
drag om Hanstholms udvikling i første halvdel af 
1900-tallet v. Knud Holch Andersen – formodentlig 
i Hanstholm Kirkecenter – og et foredrag af arkitekt 
Ib Lydholm, Thisted, som gennem årtier har un-
dersøgt de såkaldte »Cosmater«, en italiensk hånd-
værkertradition med mosaikudsmykkede gulve og 
inventar – et kunsthåndværk med lange tråde i ar-
kitekturen, også herop til de nordiske lande. Lyd-
holm udgav sidste år en bog om emnet.

Jeg vil runde denne beretning af med en tak til vort 
afgående bestyrelsesmedlem, lokalarkivar Knud 
Møller Madsen, Hurup, først og fremmest for hans 
mangeårige medarbejderskab i Historisk Sam-
fund, men ikke mindst for hans indsats for lokal-
historien i Sydthy. Der skal ligeledes lyde en tak til 
Museet for et godt, nært og perspektivrigt samar-
bejde – og for husly, såvel ved generalforsamlingen, 
som ved foredrag og bestyrelsesmøder.

Med disse ord overlader jeg beretningen til ge-
neralforsamlingens drøftelse.

Efterfølgende blev Anne Lei valgt til bestyrelsen i 
stedet for Knud Møller Madsen. Red.




