Generalforsamling og beretning 2013-2014
af formand Jørgen Kjærgaard
Ordinær generalforsamling 22. maj 2014
DAGSORDEN:
1.	Valg af dirigent.
Antikvarboghandler Anders Damm.
2. Bestyrelsens beretning for 2013-14
v. fmd. Jørgen Kjærgaard (se nedenfor)
3.	Fremlæggelse af årsregnskabet 2013-14 til godkendelse v. kasserer Rosa Vestergaard.
Regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af årskontingent for 2014-15.
	Bestyrelsen foreslår kontingent 175 kr. (medlemsbidrag: 130 + 45 kr. til dækning af eksp. af
årbogen). Forslaget godkendt.
5. Forslag til generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.
6.	Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to
bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
	Rosa Vestergaard, Hundborg og Ingvard Jakobsen, Øsløs, er på valg; begge er villige til genvalg. Begge genvalgt.
	
Suppleanter: Elin Lykke og Eva Overgaard
er på valg. Elin Lykke er villig til genvalg. Eva
Overgaard ønsker ikke genvalg – bestyrelsen
foreslår Freddy Holler, Thisted. Elin Lykke og
Freddy Holler valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
	Revisor Aksel Thinggaard og J. Præstgaard
er på valg. Sidstnævnte ønsker at trække sig
før tid. Aksel Thinggaard og Niels Eriksen
blev valgt til revisorer. Revisiorsuppleant Oluf
Bjørnstrup er på valg. Han blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er Historisk Samfund vært ved aftenkaffen, hvorunder der udloddes hele tre nye lokalhistoriske udgivelser! Arkitekt Ib Lydholm, Thisted vil – med
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udgangspunkt i sin bog: De romerske Cosmater (2012) – give en indføring i en italiensk håndværkertradition med mosaikudsmykkede gulve og
inventar; et kunsthåndværk med lange tråde i arkitekturen, også herop til de nordiske lande. Han
vil også berette om sit eget engagement gennem
mange år – altså også en personlig fortælling.

Beretning aflagt på generalforsamlingen 22. maj
2014 på Museum Thy
Generalforsamlingen 23. maj 2013 på Thisted Museum samlede 28 medlemmer samt en håndfuld
interesserede. Ole Skovgaard Pedersen valgtes til
dirigent. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev godkendt – og forsamlingen takkede arkivar Knud Møller Madsen,
Hurup for års medvirken i Historisk Samfunds bestyrelse. Også regnskabet godkendtes, aflagt af
kasserer Rosa Vestergaard. Forsamlingen vedtog
tillige bestyrelsens forslag om uændret årskontingent: 125 kr.
Som nyt bestyrelsesmedlem efter Knud Møller Madsen valgtes arkivar Anne Lei, Thisted.
Som revisor genvalgtes fhv. lærer J. V. Præstgaard, Snedsted og som revisorsuppleant Oluf
Bjørnstrup.
Bestyrelsen for Historisk Samfund konstitueredes efterfølgende således: Formand: Lektor Jørgen
Kjærgaard, Lyngby. Næstformand: Lærer Mogens
Kristensen, Thisted. Kasserer: Rosa Vestergaard,
Hundborg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Museumsleder Jytte Nielsen, Kallerup; arkivar Anne
Lei, Thisted; lærer Hans Oddershede, Klitmøller;
samt Ingvard Jakobsen, Øsløs, Hanherred. Medarbejdende bestyrelsessuppleanter: Elin Lykke,
som varetager annoncering og Eva Overgaard
med ansvar for referat.
Historisk Årbog [2014]

Efter generalforsamlingen var der samvær over
kaffen. Museumsleder Jytte Nielsen orienterede
kort om museets igangværende og kommende
aktiviteter, og arkæolog Charlotte Boje Andersen
fortalte historien om panserhandsken fra Ørum,
som bagefter kunne beses i museets udstilling.

UDFLUGT
Sommerudflugten 25. august samlede knap 40
deltagere og gik til Vendsyssel, hvor Vrå Højskole
var formiddagens rejsemål. Under formiddagskaffen fortalte forstanderparret under en rundvisning om højskolens historie og genoplivning, og
derefter var der rundvisning i Vrå Kunstbygnings
sommerudstilling, ledet af kunstneren Gorm Spaabæk. Efter en eksotisk frokost, komponeret til lejligheden af højskolens køkken, kørte vi gennem
det smukke Vestvendsyssel til Jetsmark Kirke,
hvor sognepræst Michael Berg gennemgik kirkens
enestående kalkmalerier. Eftermiddagskaffen –
med lagkage! – blev nydt på Sanden Bjerregård
ved Slettestrand, hvor udsigten over Jammerbugten i sig selv er turen værd.

FOREDRAG
19. september indbød Historisk Samfund til et
foredrag om »Holmboerne på kanten af Europa –
Hanstholms udvikling i første halvdel af 1900-tallet« ved fhv. lektor Knud Holch Andersen. Foredraget fandt sted i Hanstholm Kirkecenter, og såvel
medlemmer som interesserede lokale fik en indholdsrig oversigt, der affødte en livlig fortællelyst
under kaffen. Arbejdsårets andet foredrag bliver
arkitekt Ib Lydholms introduktion til De romerske
Cosmater her efter generalforsamlingen. Lydholm
og jeg mødtes første gang på Det Danske Akademi i Rom i 1980 – og da var bogen om cosmaterne allerede i tankerne. Det glæder mig, at Aarhus Universitetsforlag i 2012 kunne udgive dette
fine studium, som vi glæder os til at få et indtryk
af her i aften.

ÅRBOGEN
Udgivelsen af Historisk Årbog 2013 blev markeret
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30. november ved en sammenkomst i de smukkest tænkelige rammer på Heltborg Museum, hvor
årbogens redaktion og bidragydere samt mange
medlemmer mødte frem. Museumsinspektør
Michael Riber Jørgensen introducerede bogens
mange artikler, og fællessang, fornøjelig samtale
og det kulturhistorisk traditionelle kaffebord med
lagkage bidrog til at fylde eftermiddagen med
godt indhold.
Årbogen 2013 var for første gang udgivet i stift
helbind, og det har vi fået flere positive tilkendegivelser om – nu er den »en rigtig bog« – og boghandlerne fik hurtigt de bestilte bind udsolgt, og
måtte bede om flere.
Næste årbog er allerede godt undervejs. Kristian Visby, der med sin fornemme sprogsans
har været en værdifuld medredaktør, har nu, efter
mange års medvirken, ønsket at træde tilbage; og
i hans sted er fhv. chefredaktør ved Thisted Dagblad Hans Peter Krag indtrådt i årbogens redaktionsudvalg. På Historisk Samfunds vegne vil jeg
gerne benytte denne lejlighed til at takke Kristian
Visby også for denne del af hans mangeårige virke
for formidlingen af egnens historie. Ligeledes skal
der også lyde en stor tak til fhv. journalist ved Thisted Dagblad Flemming Skipper for et mangeårigt
arbejde i redaktionen. Årbogen har i særdeleshed
nydt godt af hans journalistiske tilgang til det historiske stof, så der er foruden selve redaktionsarbejdet også blevet skrevet en række vigtige artikler i årenes løb. Sidstnævnte håber vi fortsætter,
så læserne også i årene fremover kan glæde sig til
en »Skipper«-artikel.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt i alt fem møder.
Historisk Samfund er ved fhv. lektor Knud Holch
Andersen, Hillerslev, repræsenteret i Nationalparkrådet, i Museum Thys bestyrelse og i Thisted
Kommunes foreningssamarbejde. Her har bestyrelsen været repræsenteret ved en foreningsmesse
i Plantagehuset 3. november og ved det traditionelle julemarked på Heltborg Museum 1. søndag
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i advent, samt ved et minimarked i Øsløs – med
henblik på at gøre opmærksom på vores virksomhed og evt. tegne nye medlemmer.

fine donation og kvitterer med en artikel om Thyboforeningen i nærværende årbog.

NÆRMESTE FREMTID
HISTORISK SAMFUND 2013-14
Medlemstallet er gået en smule tilbage det forløbne år. Foreningen har d.d. 732 medlemmer,
hvilket gør vort Historiske Samfund til den medlemsrigeste forening i denne del af landet. Det
betyder, at også økonomien er tilfredsstillende,
hvilket kassereren vil uddybe under regnskabsaflæggelsen. Vi har derfor fundet det muligt igen
i år at støtte en bogudgivelse – en historisk beretning om Lyngby gennem 150 år, skrevet af Peter Schmidt Hansen, der gennem mange år har
samlet materiale om især de sider af fiskerlejets
historie, som ikke tidligere har været beskrevet.
Thyboforeningen i København blev nedlagt sidste år – efter 72 års virke i det sjællandske. I foreningens fundats var det bestemt, at dens aktiver i tilfælde af ophør skulle overdrages Historisk
Samfund. Ved en både vemodig og munter sammenkomst på Thisted Museum 13. december
2013 modtog museet Thyboforeningens fane og
en række arkivalier og effekter, overrakt af formanden Edith Nielsen, Hørsholm – og Historisk
Samfund modtog den resterende kassebeholdning på godt 20.000 kr. Vi takker varmt for den
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Blandt det, bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år, hører også kommende arrangementer for
medlemmerne. Lad mig derfor kort løfte sløret for
først og fremmest den traditionsrige sommerudflugt, der i år går til Limfjordslandet i Vesthimmerland. Programmet er knap nok færdigt – men
nogle appetitvækkende stikord kan være: Vikingeborgen Aggersborg, Ertebølle, Johannes V. Jensen m.m.
Til efteråret vil vi markere 250-året for salmedigteren Hans Adolph Brorsons død ved et foredrag
tirsdag 28. oktober på Vestervig Kirkemusikskole.

SLUTBEMÆRKNINGER
Jeg vil runde denne beretning af med en tak til
vor afgående bestyrelsessuppleant Eva Overgaard, der har deltaget særdeles aktivt som referent ved bestyrelsens møder og i foreningens liv i
øvrigt. Der skal ligeledes lyde en tak til Museum
Thy for et godt, nært og perspektivrigt samarbejde – og for husly, såvel ved generalforsamlingen som ved foredrag og bestyrelsesmøder.
Med disse ord indlader jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse.
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