
Generalforsamling og beretning 2014-2015
af formand Jørgen Kjærgaard

Ordinær generalforsamling 21. maj 2015

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
 Museumsleder Jytte Nielsen.
2. Bestyrelsens beretning for 2014-15
 v. fmd. Jørgen Kjærgaard (se nedenfor).
3.  Fremlæggelse af årsregnskabet 2014-15 til 

godkendelse
 v. kasserer Rosa Vestergaard
 Regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af årskontingent for 2015-16
  Bestyrelsen foreslår kontingent 175 kr. (medlems-

bidrag: 130 + 45 kr. til dækning af eksp. af årbo-
gen).  Forslaget godkendt.

5. Forslag til generalforsamlingen
 Ingen indkomne forslag.
6.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to supp- 

leanter.
  Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Kjærgaard, 

Lyngby, og Hans Oddershede, Klitmøller, er på 
valg; begge er villige til genvalg. Begge genvalgt.

  Freddy Holler og Elin Lykke blev valgt som 
suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor: Oluf Bjørnstrup, Thisted. Revisorsup-

pleant: Jens Eg, Thisted. 
 Begge blev valgt.
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Historisk Samfund 
vært ved aftenkaffen, hvorunder der udloddes nye 
lokalhistoriske udgivelser – og museumsinspektør 
Charlotte Boje Andersen, Museum Thy, vil fortælle 
lidt om det rige historiske materiale, der er frem-
kommet her på egnen gennem fund ved hjælp af 
metaldetektor; markeret dels med en museums-
udstilling og en bogudgivelse, støttet af Historisk 
Samfund.

Beretning aflagt på generalforsamlingen 21. maj 2015 
på Thisted Museum.

Generalforsamlingen 22. maj 2014 på Thisted Mu-
seum samlede ca. 25 medlemmer. Antikvarbog-
handler Anders Damm valgtes til dirigent.

Formandsberetningen blev aflagt og drøftet. Også 
regnskabet godkendtes, aflagt af kasserer Rosa Ve-
stergaard. Forsamlingen vedtog tillige bestyrelsens 
forslag om årskontingent: 175 kr.

Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Freddy 
Holler, Thisted.

Som revisorer valgtes Axel Thinggaard og Niels 
Erichsen, Thisted, og som revisorsuppleant Oluf 
Bjørnstrup, Thisted.

Bestyrelsen for Historisk Samfund konstitueredes 
efterfølgende således: Formand: lektor, adj. profes-
sor Jørgen Kjærgaard, Lyngby. Næstformand: lærer 
Mogens Kristensen, Thisted. Kasserer: Rosa Vester-
gaard, Hundborg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
er: museumsleder Jytte Nielsen, Kallerup, arkivar 
Anne Lei, Thisted, Hans Oddershede, Klitmøller, 
samt Ingvard Jakobsen, Vesløs.

Medarbejdende bestyrelsessuppleanter er Elin 
Lykke, Hundborg, som varetager annoncering og 
referat, samt Freddy Holler, Thisted.

Efter generalforsamlingen var der samvær over 
kaffen, og arkitekt Ib Lydholm, Thisted, gav en kort, 
men særdeles indsigtsgivende præsentation af sine 
nærved livslange undersøgelser af de såkaldte Cos-
mater – en italiensk håndværkstradition med mo-
saikudsmykkede gulve og inventar; et kunsthånd-
værk med lange tråde i arkitekturen, også herop til 
de nordiske lande.

UDFLUGTER
Sommerudflugten 31. august samlede knap 30 del-
tagere og gik til Vesthimmerland, dog med vigtige 
ophold, dels ved Aggersborg og dels ved Husby Hole 
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med mindestenen for slaget ved St. Jørgensbjerg i 
1441. Indskriften med folkevisens stærke vers: »Først 
da rømte de Morsing’ – og saa de Forræder’ af Thy; 
efter da stod de Vendelboer, de vilde ikke f ly« – blev 
læst med lige dele stolthed (jeg er vendelbo) og for-
legenhed blandt de omkringstående. Men det var 
skam sandt nok – vi så ikke en eneste morsingbo 
på stedet…

Turens markante holdepunkter blev dels Vesthim-
merlands Museum i Aars med (en kopi af) den fan-
tastiske Gundestrup-kedel, der drager beskueren ind 
i fortidens mytologi – og det nye Johannes V. Jensen-
Museum i Farsø, hvor vi kom HM Dronningen en 
dag i forkøbet.

FOREDRAG
28. oktober lagde Vestervig Kirkemusikskole hus til 
et dobbeltforedrag om salmedigteren Hans Adolph 
Brorson i anledning af 250-året for dennes død. Lek-
tor ved Kirkemusikskolen, adj. professor i salmehi-
storie Jørgen Kjærgaard, og sognepræst Peter Noer, 
Mors, fortalte og fremviste historiske udgaver af 
Brorsons salmesamlinger.

ÅRBOGEN
Udgivelsen af Historisk Årbog 2014 blev marke-
ret 21. november ved en hyggelig sammenkomst 
på Heltborg Museum, hvor årbogens redaktion og 
bidragydere samt mange medlemmer mødte frem. 
Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen intro-
ducerede bogens artikler og gav muntre smagsprøver 
på indholdet. Omgivet af Jens Søndergaards stærke 
thylandske billeder bænkedes vi til fællessang, sam-
tale og et gedigent kaffebord.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling af-
holdt i alt fem møder og har som noget nyt fordelt 
forberedelsen af Historisk Samfunds faste aktivite-
ter – henholdsvis udflugten, foredragene og redak-
tionen af årbogen – på en række bestyrelsesudvalg.

Historisk Samfund er ved fhv. lektor Knud Holch 
Andersen, Hillerslev, repræsenteret i National-

parkrådet samt i Museum Thys bestyrelse og Thi-
sted Kommunes foreningssamarbejde.

Ved det traditionelle julemarked i Heltborg 1. søn-
dag i advent deltog repræsentanter fra bestyrelsen 
med henblik på at gøre opmærksom på vores virk-
somhed og evt. tegne nye medlemmer.

Her i foråret var vi medindbydere til en alternativ 
litteraturaften, »Thy til Ordet«, 26. februar i Musik-
teatret, hvor forfatter Lone Hørslev fortalte ud fra 
sin roman Dyrets År (2014) om Marie Grubbe – en 
skikkelse, som jo navnlig J. P. Jacobsens roman fra 
1876 har udødeliggjort.

Bestyrelsesmedlem Ingvard Jakobsen repræsente-
rede Historisk Samfund ved et udstillingsarrange-
ment om »Hanherred under Besættelsen« i april må-
ned i Brovst.

HISTORISK SAMFUND 2014-15
Medlemstallet er gået en smule tilbage det forløbne 
år. Foreningen har p.t. 698 medlemmer – en tilba-
gegang på 72 siden sidste år. Det er aldersprofilen 
hos medlemsskaren, der tegner dette billede, og jeg 
kan kun opfordre til at man tænker sig fantasifuldt 
om – hvorvidt der ikke i ens bekendtskabskreds eller 
lokalmiljø skulle findes yngre, der kunne have inte-
resse i at være medlemmer af Historisk Samfund.

Stadig er økonomien dog tilfredsstillende – hvil-
ket kassereren vil uddybe under regnskabsaflæggel-
sen – og på denne baggrund har vi fundet det muligt 
igen i år at støtte hele to bogudgivelser:

Dels en historisk skildring af fiskerlejet Lyngby: 
Lyngby – fra karantænestation til paradis (2014) af 
Peter Schmidt Hansen, udgivet i anledning af Lyng-
bys 150 års jubilæum, som sidste år blev fejret grun-
digt med blandt andet to bogudgivelser, to historiske 
byvandringer, en koncert med fremførelse af orke-
stermusik efterladt af soldaterne ved det tyske kyst-
batteri efter Besættelsen, et fyrspil og en festmiddag 
med 280 deltagere i et stort telt midt i byen.

Dertil én af museets bogudgivelser: Metalde-
tektiverne. Detektorfund fra Thy og Mors (2015) 
– som vi får lejlighed til at høre mere om efter 
generalforsamlingen.
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NÆRMESTE FREMTID
Blandt det, bestyrelsen har arbejdet med i det for-
løbne år hører også kommende arrangementer for 
medlemmerne.

Bestyrelsen arbejder med en fornyelse af Historisk 
Samfunds udflugter. Dels i form af to »lokale« halv-
dags- eller aftenture – hhv. i nord og syd. Den før-
ste halvdagstur er allerede annonceret i dagspressen. 
Det er 30. maj, hvor den kommer rundt i det nord-
lige Thy med tyngdepunkt i Klitmøller og Vangså. Se 
mere på Thy360.dk – og bemærk, at prisen er lavere 
for medlemmer af Historisk Samfund!

Den traditionsrige sommerudf lugt drager i år 
mod det nyindviede Moesgaard Museum syd for 
Aarhus – det bliver antagelig sidste weekend i august.

Vi har også nogle foredragsemner i kikkerten og 
regner med at kunne annoncere et foredrag om sted-
navne i Thy og evt. et om stærke kvinder i anledning 
af 100-året for kvindernes valg- og stemmeret.

SLUTBEMÆRKNINGER
Jeg vil runde denne beretning af med at mindes fhv. 
skoleinspektør Jens Verner Præstgaard fra Sned-
sted, der døde 3. september sidste år. Her i Histo-
risk Samfund vil vi huske J. V. Præstgaard, dels som 
mangeårigt medlem, dels som revisor for Historisk 
Samfunds regnskab og som aktiv bidragyder til for-
midling af lokalhistorien.

Sluttelig vil jeg sige en stor tak til mine gode kol-
leger i bestyrelsen, der gør det let at være formand, 
fordi de simpelthen gør alt arbejdet. Der skal li-
geledes lyde en tak til museet for et godt, nært og 
perspektivrigt samarbejde – og for husly, så-
vel ved generalforsamlingen som ved foredrag og 
bestyrelsesmøder.

Med disse ord indlader jeg beretningen til general-
forsamlingens drøftelse.
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