FRANK WEBER

Formandens beretning 1999-2000
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherreds debut i det nye århundrede gik
stille for sig. Nu kan vi skimte 100-års
jubilæet i år 2003, men foreningen knager
i fugerne. Medlemstallet daler støt og vi
nærmer os de 600. Vi kan stadig ikke tilbyde andet end lokalhistoriske foredrag,
udflugter og en årbog, men indholdet af
disse er der til gengæld gedigen dækning
for. Et salgsfremstød under dyrskuet i Thisted gav en beskeden medlemstilgang.
Som noget nyt, er foreningen på vej ind i
multi-medie-verdenen. Foreløbig er de
spæde skridt taget i form af en e-mailadresse: historisksamfund@sol.dk, som vi
fik allerede sidste år, og en hjemmeside på

adressen: historisksamfund.subnet.dk, der
blev etableret i maj måned. Som jeg omtalte i beretningen sidste år, er det bestyrelsens hensigt at udgive en CD-rom i anledning af jubilæet. Denne multimedie-CDrom skal f.eks. kunne indeholde udvalgte
artikler om lokalhistorien i Nordvest-jylland, lydfiler med dialekteksempler og
lokale viser og sange, billeder fra Thy og
Vester Hanherreds historie og filmklip fra
forskellige årtier.
Nu ser det ud til, at vi kan udsende hele
2 CD-rommer i forbindelse med jubilæet.
Hvis alt går som planlagt, vil vi nemlig
også kunne udgive en CD-rom med samtlige artikler fra Historisk Årbog 1906-

Til højre ses formanden for Historisk Samfund, Frank Weber, side om side med museets formand, Kr. J. Kristensen. De to delte stand ved dyrskuet i Thisted d. 17. juni. Fra venstre er det Lykke Madsen, Mads Agerholm og
Knud Erik Jensen, der modtager orienterering om museets og arkivets indsamling af billeder og oplysninger om
idrætsforeninger.
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2003. Vi vil til september i år nedsætte et
udvalg, der skal udarbejde nogle mere
konkrete planer for de to CD-rommers
udformning og indhold. Samtidigt er vi så
småt påbegyndt ansøgningen om midler til
at finansiere projektet.
Økonomien i foreningen er mindre stabil. I år kan vi for alvor mærke at Dansk
Lokalhistorisk Forening (DLF) ikke længere uddeler tilskud fra Tipsmidlerne. De
ca. 3.400 kr. som vi før fik per automatik,
gik nogenlunde lige op med medlemskontingentet til DLF. Sådan er det ikke mere.
Nu kan man kun få penge fra Tipsmidlerne
til konkrete opgaver. Til gengæld må vi så
kunne forvente at få et klækkeligt tilskud til
vores jubilæums-aktiviteter. På grund af stigende omkostninger ved trykning af årbogen og generelle pris-stigninger på porto
etc., har bestyrelsen set sig nødsaget til, at
sætte kontingentet op til 125 kr. pr. år.
Foredragsrækken blev traditionen tro
afholdt i samarbejde med TFO. Alle foredragene trak en større skare tilhørere – og
var en stor succes. I år var temaet middelalderen. Dette afspejledes også i Historisk
Årbog 1999, selv om den samtidigt
opfyldte kravet om et bredt spektrum af
artikler i både kronologisk og geografisk
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forstand. Årbogen blev igen en flot og
læseværdig publikation. Receptionen i forbindelse med udgivelsen blev afholdt fredag d. 26. november 1999 i Kirkecenteret
ved Thisted Kirke. Umiddelbart efter receptionen var der lejlighed til at bese Thisted Museums meget roste middelalderudstilling.
For at gentage hvad jeg plejer at sige
ved denne lejlighed, må jeg udtrykke en
stor tak til redaktionen for igen i år at have
leveret en flot og læseværdig årbog. Sammen med skaren af forfattere, tegner og
trykkeri, har de produceret en bog med
mange timers spændende læsning. Tak til
alle der har medvirket ved årbogens tilblivelse.
Vi har som sædvanligt medvirket ved
afholdelse af Numismatisk Forenings meget interessante foredrag i foråret.
Jeg vil til sidst rette en tak til den øvrige
bestyrelse, »Rødderne«, Thisted Museum,
Wadmanns Bogtryk og alle andre, der har
bidraget til Historisk Samfunds lokalhistoriske ud- og indtryk i det forløbne år.
Thisted, 8/6-2000
Frank Weber

