Formandsberetningen 2006-2007
af Kristian Visby

Den første begivenhed i foreningsåret var generalforsamlingen den 23. maj 2006 på museet.
Efter selve generalforsamlingen, der overværedes af 35 medlemmer, fortalte Svend Sørensen
om museets særudstilling »Magiske kvinder i
Thy«, og efterfølgende havde deltagerne lejlighed til at bese den spændende og fint opbyggede udstilling.
Sommerudflugten fandt sted søndag den 27.
aug. Udflugten, der havde hele 52 deltagere,
gik til Aggersborg, Limfjordsmuseet i Løgstør,
Aars Museum og museumsgården Hessel ved
Hvalpsund. Dagen startede med solskin, men
endte med bygevejr, dog for det meste mens vi
befandt os i bussen. Ved Aggersborg fortalte
Ingvard Jakobsen om den gamle vikingeborg,
og på de tre museer fortalte medarbejdere om
de respektive udstillinger m.m. Inden hjemturen nød deltagerne et veldækket kaffebord
på Hvalpsund Færgekro. Trods vejrgudernes
drilleri om eftermiddagen blev det en meget vellykket dag. Måske havde vi været lidt
for ambitiøse i vor planlægning. Især på det
spændende museum i Aars kunne vi godt have
brugt mere end den afsatte tid. Det var selve
køretiden, vi havde undervurderet.
I september var Historisk Samfund medarrangør af et lysbilledforedrag af Henrik BoltJørgensen om »Renæssancen i Thy«. Det blev
en vellykket aften med god tilslutning.
Efter sommerferien brugte bestyrelsen en
del tid på at udforme en lille folder, der fortæller om Historisk Samfund og opfordrer til
et medlemskab. Efter noget besvær lykkedes
det at nå frem til et resultat, vi var tilfredse
med, og folderen blev trykt i 1200 ekspl. Her
i aften har vi medbragt et antal foldere, som
bestyrelsen gerne vil, at I tager med hjem og
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videregiver til venner og bekendte, der kunne
være interesseret i et medlemskab. Som jeg
senere vil komme ind på, så kræver det hvert
år en indsats at holde vort medlemstal, og folderen skulle gerne hjælpe med til, at vi når
dette mål.
Årbogen 2006 var på flere måder præget af,
at det var årbog nummer 100. Dels var bogen udvidet med 18 sider i forhold til det normale omfang. og dels blev jubilæet markeret
ved Svend Sørensens fine artikel om årbogen
gennem de 100 år, med uddrag af artikler for
hvert 10. år. – Hele 45 inviterede gæster deltog
i en festlig årbogsreception på Heltborg Museum den 17. nov. Efter en fællessang og Svend
Sørensens præsentation af jubilæumsårbogen
serveredes der kaffe med lagkage og kringle
m.m., og efter kaffen var der en fremragende
musikalsk underholdning af kgl. kapelmusikus
Palle Heichelmann og pianist Jørgen Andersen, der velvilligt havde stillet sig til rådighed i
anledning af jubilæet. Det blev en rigtig vellykket eftermiddag med deltagelse af mange artikelforfattere, heraf to helt fra hovedstaden.
Trods udvidelsen af jubilæumsårbogen
kunne trykkeudgifterne holdes nogenlunde
på det sædvanlige niveau. Det skyldes, at redaktionen påtog sig en del af det arbejde med
bogens opsætning m.m., som hidtil er udført af
trykkeriet. Det er redaktionens hensigt at søge
denne linie fortsat, så længe der er redaktionsmedlemmer, der kan afse den fornødne tid.
Sædvanen tro havde Historisk Samfund
en lille stand ved julemarkedet på Heltborg
Museum den 2. og 3. dec. Vor deltagelse resulterede i 10 nye medlemmer og salg af en
del ældre årbøger samt uddeling af et større
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antal foldere, så det var absolut umagen værd
at være med.
Vort bestyrelsesmedlem Mogens Kristensen havde igen påtaget sig det store arbejde
at omdele de fleste årbøger i Thy og på Hannæs. Af overvejende vejrmæssige årsager trak
omdelingen for længe ud og gav anledning til
en del klager. Fremover vil vi indskrænke den
ikke postale omdeling til færre bøger, så alle
modtager årbogen allersenest en uge efter de
postomdelte bøger.
Ydermere skete der det uheldige, at alle kontingentopkrævninger, der nu administreres af
PBS, ved en beklagelig fejl blev påført en udlandsporto på 36,- kr., så opkrævningen lød
på 182,- kr. i stedet for 146,- kr. Fejlen blev
desværre konstateret på så sent et tidspunkt,
at det ikke var muligt at ændre noget. Bestyrelsen lod derfor indrykke en annonce i de lokale aviser, hvor vi beklagede fejlen, men bad
medlemmerne om at indbetale det forhøjede
beløb, idet de 36,- kr. så ville blive modregnet
i det kontingent, der opkræves til efteråret. Af
praktiske og økonomiske grunde var vi desværre ikke i stand til at orientere de mange
medlemmer uden for Thy. Det gav naturligvis
anledning til en del forspørgsler, men heldigvis
tog medlemmerne det pænt, og stort set alle
har indbetalt det forhøjede beløb.
I januar var Historisk Samfund medarrangør af et foredrag med fhv. MF Preben
Wilhjelm på VUC i Thisted. Wilhjelm tog
udgangspunkt i sin erindingsbog »Fra min
tid« og gav de omkring 100 tilhørere en meget
spændende aften.
I april var der planlagt et foredrag i Øsløs Forsamlingshus med fhv. skoleinspektør
Magnus Vistisen. Foredragets titel var »Jysk
sindelag« med udgangspunkt i Skjoldborgs og
Aakjærs forfatterskaber. Desværre måtte fordraget aflyses, idet Vistisen afgik ved døden i
marts måned.
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Knud Holch Andersen, som i en årrække
har repræsenteret Historisk Samfund i museets
bestyrelse, har accepteret at fortsætte i denne
bestyrelse i resten af den kommunale valgperiode. I bestyrelsen er vi glade for, at Knud har
taget imod vor opfordring til at fortsætte på
denne vigtige post i endnu tre år.
Ved foreningsårets begyndelse havde Historisk Samfund 761 medlemmer. Pr. 1. april i år
er medlemstallet på 763, idet der er indmeldt
49 nye medlemmer, mens der har været et frafald på 47 medlemmer. I det sidste tal indgår
6 medlemmer, hvis medlemskab er ophørt på
grund af manglende kontingentbetaling. Det
er meget skuffende, at der hvert år er medlemmer, som blot beholder den modtagne årbog,
men trods flere rykkerskrivelser ikke betaler
det beskedne kontingent.
Som foreningens kasserer senere vil fortælle
nærmere om, har vi fortsat en sund økonomi.
Regnskabet viser et pænt overskud trods ekstraordinære udgifter til fremstilling af folderen
og et tilskud til museets udgivelse af et lille
hæfte om Agger-maleren Thøger Jensen Ruby
samt indkøb af J. P. Jacobsens tegninger.
Der har i årets løb været afholdt tre bestyrelsesmøder. Herudover er mange ting klaret
gennem e-mails, der er en praktisk kommunikationsform, når bestyrelsesmedlemmerne
bor så spredt, som tilfældet er.
Det vil fremgå af den kommende årbog, at
bestyrelsen i øjeblikket arbejder på en modernisering af vore på mange punkter helt utidssvarende vedtægter. Det er en proces, der vil
komme til at strække sig over generalforsamlingerne i både 2008 og 2009, men det vil der
alt sammen blive nærmere redegjort for i årbogen 2007.
Jeg vil afslutte beretningen med en tak til
årbogsredaktionen for en spændende og læseværdig jubilæumsårbog – en tak, der også
omfatter årets artikelforfattere og Wadmann
Grafisk. Der skal også lyde en tak til den lokale
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presse for beredvillig omtale af foreningens
aktiviteter. Endelig vil jeg gerne takke museet
og mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år.
____________
Generalforsamlingen, der havde 20 deltagere,
godkendte formandsberetningen. Derefter
gennemgik kasserer Niels Eriksen regnskabet,
der viste et overskud på knap 10.000 kr. og en
likvid beholdning på ca. 142.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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Bestyrelsen stillede forslag om uændret
kontingent på 125 kr., hvilket blev vedtaget.
Revisorerne J. V. Præstgaard og Aksel Thinggaard blev genvalgt.
____________
Efter generalforsamlingen fortalte fotograf
Klaus Madsen om fotojournalistik og viste
en række eksempler på denne forholdsvis nye
genre. Klaus Madsen sluttede med en kort
introduktion til museets særudstilling »Dokumenthy«, som deltagerne herefter havde
lejlighed til at bese.
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