Til medlemmerne
Da Historisk Samfund blev stiftet 10. august 1903, var
formålet ”at virke til bevarelsen af vort færdrelands, særlig
Thys og V. Han Herreds fortidsminder, og dette søges
navnlig nået ved oprettelsen af et museum i Thisted”.
Museets skaber, P. L. Hald, fik de første stenalderfund
lagt i skabe i 1904, og i 1905 åbnedes et museum i et
kælderlokale i den daværende tekniske skole. Da
vedtægterne blev ændret i 1934, blev det præciseret, at
Historisk Samfund i fremtiden skulle arbejde med
”udgivelse af en årbog, som udkommer med et årligt hæfte
og bringer bidrag til egnens historie, fremdrager minder
om befolkningens liv og færd i tidligere tid, meddeler
oplysninger om egnens historiske steder og indeholder en
beretning om samfundets virksomhed”.
I de godt firs år, der er forløbet, siden den første årbog
blev udsendt i 1906, er der ikke sket store ændringer. I de
seneste år er papirkvaliteten dog forbedret, og årbogen er
leveret med afskårne kanter, så man har været sparet for at
skulle sprætte den op.
Det ny redaktionsudvalg, som trådte til sommeren
1987, har ønsket et bredere format af hensyn til
illustrationerne. Dette ønske har været drøftet flere gange i
bestyrelsen i årets løb, først og fremmest af økonomiske
grunde. Overvejelserne endte med, at bestyrelsen
besluttede at ændre formatet fra i år, selv om det vil betyde
en ekstraudgift på omkring 5 kr. pr. eksemplar.

Til gengæld håber bestyrelsen, at det vil være muligt at
få flere medlemmer. Medlemstallet var ved
generalforsamlingen den 1. juni på ca. 850.
I beretningen til generalforsamlingen havde formanden
rosende ord til redaktionsudvalgets medlemmer. Han
takkede for den store indsats og udtalte håbet om fortsat
godt samarbejde.
Kassereren, Jette Kjær, redegjorde for regnskabet, der
viste indtægter på 110.781 kr. og udgifter på 71.206 kr.
Kontingentet blev fastsat til 70 kr.
Til bestyrelsen nyvalgtes arkivar Orla Poulsen, Thisted,
og lærer Bent Rolighed, Fjerritslev, i stedet for Gustav
Nordentoft, Vildsund, og Louis Hjarvard, Fjerritslev.
Generalforsamlingen 1989 søges afholdt mandag den
29. maj kl. 19.30 på Hotel Thisted. Spørg eventuelt på
museet. Udflugten vil traditionen tro blive planlagt til den
første søndag i september.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil synes om den
nye årbog og medvirke til, at vi kan få flere medlemmer. I
forbindelse med ændringen af formatet vil redaktionen
udarbejde et navne- og emneindex. Det vil starte med
årbogen fra 1983 og blive fulgt op år for år. Index’et vil
ikke blive udgivet. Det kan rekvireres på museet i Thisted i
den til enhver tid foreliggende form mod betaling af
kopiprisen.
Jørgen Miltersen
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