FRANK WEBER

Formandens beretning 2000-2001
Under den uformelle snak, som altid har
efterfulgt de årlige generalforsamlinger,
har vi ofte drøftet behovet for et forum for
de lokale slægtsforskere. I efteråret 2000
besluttede en gruppe slægtshistorisk interesserede sig for at få etableret en slægtshistorisk forening. Ved en ihærdig indsats fra
lokale ildsjæle lykkedes det at få foreningen officielt oprettet i november. Historisk
Samfund bakker naturligvis initiativet op,
både med spalteplads i Historisk Årbog og
med økonomisk støtte til foredragsarrangementer.
Om to år fejres Historisk Samfunds
100-års jubilæum, og arbejdet med at
fremstille en CD-rom med samtlige artikler fra Historisk Årbog gennem 100 år er
godt undervejs. Til at få udarbejdet yderligere en jubilæums CD-rom, er der nedsat
en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmerne Gitte Jensen, Jette Kjær og
Knud Holch Andersen. Denne CD-rom
skal indeholde udvalgte historiske artikler
fra andre kilder, lokale filmoptagelser og
fotos fra hele det 20. Årh., lydklip med
lokal folkemusik og oplæsning på dialekt.
Der er lagt op til en særdeles spændende
multimedie-CD-rom, som vil være uundværlig, ikke bare for vore medlemmer,
men for alle med interesse for vor egns
historie. Samtidig vil CD-rommen udgøre
en guldgrube af materiale for undervisere i
grund- og ungdomsskolerne. Dansk Lokalhistorisk Forening og Sparekassen Thy har
allerede doneret i alt 15.000 kr. til fremstillingen af CD-rommen, og Historisk Samfund håber på, at flere sponsorer vil følge
deres eksempel.
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Historisk Årbog 2000 blev, traditionen
tro, præsenteret ved en festlig reception
med relation til årbogens tema. Derfor
holdtes receptionen på Vorupør Museum
den 24. november. Allerede to dage tidligere, var årbøgerne blevet sendt ud til
medlemmerne. Endnu en gang er det lykkedes redaktionen at få et helstøbte udseende og indhold, og jeg vil igen i år rose
redaktionen for det flotte resultat. Susanne
Tvermoes’ fine illustrationer og vignetter
bør også fremhæves, som prikken over
i’et.
I bestyrelsen vil der ske et par udskiftninger. Foreningens næstformand, Ingrid
Vang fra Hurup, har ønsket at trække sig
ud af bestyrelsen for at lade friske kræfter
komme til. I den anledning vil jeg takke
Ingrid for hendes 15 år som bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund, og især hendes store rolle omkring den årlige udflugt,
pakningen af årbøger og en hel del PRaktiviteter. Ingrid Vang har været en god
repræsentant for Sydthy, hvor hun også har
været stærkt engageret i kommunal politik
i alle årene, og for Historisk Samfund.
Jeg blev indvalgt i bestyrelsen samtidigt
med Ingrid Vang for 15 år siden. For 10 år
siden overtog jeg posten som formand for
bestyrelsen efter redaktionschef Miltersen.
Det har været nogle spændende år, hvor
jeg har haft mange positive oplevelser. Vi
har fået profileret foreningen via en artikelkonkurrence, udstillinger på museet, på
dyrskuer og i andre sammenhænge. Vi har
fået etableret et netværk af kontaktpersoner, »Rødderne«, og vores fortræffelige
redaktion har fornyet og til stadighed for-

bedret Historisk Årbog. Vi har fået indført
en tradition omkring præsentationen af
årbogen, idet dette sker med udgangspunkt
i årets tema. Som det eneste negative må
nævnes, at vi for nogle år siden måtte indstille den årlige udflugt, p.g.a. manglende
antal deltagere. I indeværende år har jeg
fået nye arbejdsopgaver som souschef på
en erhvervsskole i Struer, og da jeg tiltræder stillingen som uddannelsesleder på
Nordvestjysk Handelsgymnasium den 1.
august, må jeg desværre skære ned på

mange fritidshverv, herunder formands- og
bestyrelsesposten i Historisk Samfund. Jeg
vil gerne takke alle i bestyrelsen, i redaktionen, på museerne og mange andre jeg har
haft kontakt med gennem de 10 år som
formand, for godt samarbejde og nogle
berigende oplevelser.

Efter formandens beretning gennemgik
kasserer Esper Lønborg regnskabet, som
viste et tilfredsstillende overskud på
27.000 kr. Dette skyldes dels en kontingentforhøjelse sidste år, og dels et tilskud
fra DLF på 16.000 kr., hvoraf de 10.000 kr.
er et ekstraordinært jubilæumstilskud og
resten er tilskud til trykning af årbogen.

Efter de to beretninger, som begge blev
godkendt af generalforsamlingen, afholdtes ekstraordinært valg til bestyrelsen. Til
bestyrelsen valgtes advokat Kristian Visby
og faglærer Knud Søgaard.
Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Kristian Visby som
formand.

Thisted, 13/6-2001
Frank Weber
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