Formandsberetningen 2011-2012
af Kristian Visby

39 medlemmer deltog i den ordinære generalforsamling den 31. maj på museet. Anders
Damm styrede som dirigent med sikker og
myndig hånd generalforsamlingen gennem
dagsordenen. Efter kaffen og lodtrækning
om bøger fortalte billedkunstneren Erland
Knudssøn Madsen om sine akvareller, der var
udstillet på museet, og der var lejlighed til at
besigtige udstillingen.
Historisk Samfunds sommerudflugt den
28. august gik til Lindholm Høje Museet og
Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg. De 45
deltagere i udflugten fik en spændende og oplevelsesrig dag, hvor ikke mindst besøget på Søfarts- og Marinemuseet blev en meget interessant oplevelse. To meget vidende og engagerede
guider førte os gennem de imponerende udstillinger. Sørgeligt var det at erfare, at store dele
af museet nedbrændte få dage efter vort besøg.
Udflugten sluttede med kaffebord på Gjøl Kro,
inden bussen igen satte kursen mod Thy. Det
blev en helt igennem vellykket dag, hvor også
vejret overvejende viste sig fra den pæne side.
En foredragsaften med forfatteren Peder
Hove samlede ca. 80 deltagere i museets undervisningslokale, der var fyldt til bristepunktet. Med udgangspunkt i sin bog »Terminus«
om Dragsbæklejren fortalte Peder Hove om en
række flygtningeskæbner og mere overordnet
om de tre baltiske landes storpolitiske forhold
i det 20. århundrede, hvor landene blev kastebold mellem de totalitære stater, Sovjetunionen
og Nazityskland. Særligt rørende var beretningen om den 80-årige litauiske kvinde, som det
i sidste øjeblik i 1945 lykkedes at flygte til Danmark, hvor hun tilbragte de følgende 23 år i
Dragsbæklejren! Det vellykkede foredrag var
arrangeret i samarbejde med museet.
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Det gjaldt også et foredrag i marts, hvor
lektor Else Bisgaard i »Redningshuset« i Klitmøller fortalte om »Vækkelser i Thy«. Foredraget samlede ca. 45 tilhørere fra hele Thy, som
med en særdeles vidende og engageret foredragsholder fik indblik i et emne, som i hvert
fald tidligere spillede en central rolle i mange
thyboers tilværelse. Else Bisgaard behandlede
emnet ud fra såvel nationale som regionale og
lokale synsvinkler, og foredraget blev dermed
både et stykke danmarkshistorie og et stykke
lokalhistorie.
Historisk Årbog 2011 udkom den 18. november, og traditionen tro blev udgivelsen markeret ved en reception på Heltborg Museum. 40
inviterede gæster var mødt, heriblandt mange
artikelforfattere. Efter formandens velkomst
sang vi Ludvig Holsteins dejlige efterårssang
»Det lysner over agres felt«. Derefter introducerede Svend Sørensen på sin sædvanlige lune
og levende måde den nye årbog med en kort
omtale af de enkelte artikler. Efterfølgende nød
deltagerne et veldækket kaffebord med kringle,
lagkage og småkager. Det blev en rigtig vellykket eftermiddag, hvor de sidste gæster først
forlod museet ved 17-tiden.
Den første weekend i advent deltog Historisk Samfund som sædvanligt med en stand
ved Heltborg Museums julemarked. Mange af
gæsterne standsede op ved vor stand, og fire
valgte at indmelde sig som nye medlemmer i
Historisk Samfund.
Der har i årets løb været afholdt tre bestyrelsesmøder, hvori også har deltaget de to suppleanter. Vor repræsentant i Nationalparkrådet,
arkivar Thomas Norskov Kristensen, er desværre rejst fra egnen. Som ny repræsentant er
udpeget pens. lektor Knud Holch Andersen,
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Hillerslev. Vi er glade for, at Knud beredvilligt
har påtaget sig dette hverv, så kulturhistorien
fortsat får en vægtig stemme i rådet.
Historisk Samfunds medlemstal er fortsat
tilfredsstillende. I årets løb har 29 nye medlemmer indmeldt sig, og medlemstallet pr. 1. april
2012 var 813.
Også foreningens økonomi ser fornuftigt ud.
Ganske vist kommer vi ud af året med et større
underskud, men det er så at sige kalkuleret, idet
bestyrelsen har vurderet, at den likvide formue
efterhånden var så rigelig, at der var plads til
at støtte to bogudgivelser med i alt 17.500 kr.
Det drejer sig om bogen om Thisted-Fjerritslev
Jernbane og museets bog »Det sidste hvilested
– Thisteds Kirkegårde og deres gravminder«,
skrevet af Svend Sørensen og Michael Vandet.
Når økonomien fortsat ser rimelig ud, så er
der grund til at nævne vort bestyrelsesmedlem Mogens Kristensens store indsats med at
omdele langt de fleste af årbøgerne i Thy og
på Hannæs. Det giver foreningen en betydelig
besparelse. En stor tak til Mogens.
Bestyrelsen har besluttet at udmelde Historisk Samfund af DLF, Dansk Lokalhistorisk
Forening, med udgangen af 2012. Medlemsbladet Journalen er ikke, hvad den har været, og
vi synes ikke, at vi får et tilstrækkeligt udbytte
af det årlige kontingent på 2.500 kr.
Traditionen tro vil jeg afslutte beretningen med en tak til mine kolleger i årbogsredaktionen, årets artikelforfattere, grafiker
Karin Fredsøe, Tilde Grafisk, og Dantryk.
Også tak til den lokale presse og til museet
for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg
vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger
for et godt samarbejde gennem årene. Det er
med et vist vemod, at jeg har valgt at forlade
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bestyrelsen efter 11 år på formandsposten.
Men jeg føler, at tiden nu er inde til, at der
kommer friske kræfter til med ny inspiration
og nye idéer, der kan sikre en god fremtid for
vor gamle forening.
_________________________
Generalforsamlingen, der havde 30 deltagere, blev afviklet med Anders Damm som
dirigent.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Det samme gjaldt regnskabet, der blev aflagt
af kasserer Niels Eriksen. Også bestyrelsens
forslag om uændret kontingent på 125 kr.
blev godkendt.
Bestyrelsesmedlemmerne Knud Søgaard,
Niels Eriksen og Kristian Visby havde på forhånd meddelt, at de efter mange år i bestyrelsen ønskede at blive afløst af nye kræfter.
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt
Jørgen Kjærgaard, Lyngby, Rosa Vestergaard,
Hundborg, og Hans Oddershede, Klitmøller.
Som revisor genvalgtes J. V. Præstgaard.
Også revisorsuppleanten Oluf Bjørnstrup
blev genvalgt.
_________________________
Efter generalforsamlingen fortalte museumsleder Jytte Nielsen om museets mange igangværende projekter og mere overordnet om
mulige fremtidige strukturændringer inden
for museumsverdenen.
Den vellykkede aften sluttede med, at museumspædagog Svend Sørensen fortalte om
museets særudstilling »Nye SkjoldborgFund«, og deltagerne havde lejlighed til at
besigtige den spændende og fint opbyggede
udstilling.
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