
Til medlemmerne 
 
 

I Historisk Årbog 1985 bebudede formanden, advokat H. 
A. Lund-Sørensen, Vestervig, at han ville trække sig 
tilbage efter at have været formand for bestyrelsen siden 
1971. 

Denne beslutning fastholdt Lund-Sørensen, da 
Historisk Samfund for Thisted Amt tirsdag den 17. juni 
holdt generalforsamling på Hotel Merci i Thisted. 

Ikke blot formanden trak sig tilbage. Foreningens 
kasserer siden 1967, Chr. Jensen, mente, at han kunne 
tillade sig at holde op, da han forlængst havde passeret de 
90. 

Næstformanden takkede dem begge for den store 
indsats, de havde gjort for Historisk Samfund gennem de 
mange år. 

H. A. Lund-Sørensen kom i bestyrelsen i 1961 efter 
sygehuslæge E. Toft, Vestervig, og blev formand i 1971 
efter skoleinspektør H. A. Riis -Olesen, Vestervig. 

Chr. Jensen overtog kassererposten efter redaktør J. J. 
Lustrup. 

Til bestyrelsen nyvalgte generalforsamlingen 
kommunalrådsmedlem Ingrid Vang, Hurup, cand. phil. 
Frank Weber, gift med Thisteds sidst ansatte præst, Gitte 
Ishøy, og redaktør Mette Fastrup, Thisted Dagblad, 
Hanstholm, og redaktør af Historisk Årbog for Thy, Mors 
og V. Han Herred. 

Bestyrelsen valgte på det konstituerende møde 1. juli 
den hidtidige næstformand til formand. Ny næstformand 
blev Ingrid Vang. Museumsleder, mag. art. Jette Kjær 
overtog kassererposten, og Frank Weber valgtes til 
sekretær. 

Den ny bestyrelse har koncentreret sig om at få 
færdiggjort den opgave, der har stået på programmet siden 
1980: udgivelsen af et register til årbøgerne 1906-1982. 

Det store arbejde med at gennemgå alle årbøgerne og 
registrere de enkelte artikler har bibliotekar Alice Haller 
Nielsen udført. Hun afsluttede sit arbejde i efteråret 1986, 
og registret ventes fra trykkeriet senest 1. april 1987. 

Det er et meget værdifuldt arbejde, som dermed er 
udført. Registret er ordnet efter bibliotekernes 
decimalklassesystem, og der er mange opslagsmuligheder. 
Registret vil være en stor hjælp for enhver, der er historisk 
interesseret. 

Alle medlemmer af Historisk Samfund fik i oktober få 
tilbud om at bestille registerbindet til en favørpris på 75 kr. 
Andre må betale 100 kr. 

Forhåbentlig vil alle vore medlemmer benytte sig af 
dette tilbud, så det bliver muligt at klare opgaven 
økonomisk. Det vil være i både den tidligere og den 
nuværende kasserers ånd at undgå, at vi stifter for stor 
gæld! 

I øvrigt vil bestyrelsen igen indbyde til et fælles møde 
for alle arkiver og lokalhistoriske foreninger inden for vort 
område. Dette møde tænkes holdt på Vildsund Strand til 
foråret. 

 
Med venlig hilsen 
Jørgen Miltersen 
formand. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1986, 

side 125-126). 


