
Til Medlemmerne. 
 
 
DEN AARLIGE GENERALFORSAMLING afholdtes 
den 10. August i Thisted, og da det var 40-Aarsdagen for 
Samfundets stiftende Generalforsamling, fik Dagen et 
mere festligt Præg end sædvanlig. Efter at en Række 
særligt indbudte Gæster var samlede paa Museet, hvis 
Oprettelse i sin Tid havde været Historisk Samfunds 
Formaal, gik man efter en kort Gennemgang af 
Samlingerne til en i Dagens Anledning arrangeret Frokost 
paa Hotel Royal. Flere af Deltagerne udtalte her mange 
gode Ord om det hidtidige Arbejde og udtalte gode ønsker 
for Museets Fremtid. Udviklingen i de forløbne 40 Aar er 
skildret i en lille Bog, som gratis tilstilles de Medlemmer, 
der maatte Ønske den. 

Ved den efterfølgende Generalforsamling aflagde 
Formanden, Læge Toft, den aarlige Beretning. Paa Grund 
af Transportvanskeligheder har man ikke kunnet 
gennemføre den sædvanlige Sommerudflugt, som 
efterhaanden havde vundet saa stor Tilslutning. Da 
Ginnerupforeningen, der i sin Tid blev oprettet for at 
støtte Nationalmuseets Undersøgelser i Ginnerup, i 
Sommer ved en Generalforsamling i Hurup var blevet 
ophævet, overdroges Kassebeholdningen, ca. 900 Kr., til 
Historisk Samfund med Forpligtelse til at rejse en  

Mindesten for Fundene samt anvende Restbeløbet til 
Hjælp til en Kopi af et Ginneruphus i Thisted Museum. 
Mindestenen for Kampen paa St. Jørgensbjerg er opstillet 
paa sin Plads ved Husby Hole, men den endelige 
Højtidelighed paa Stedet er udsat til et senere Tidspunkt. 
Sluttelig udtalte Formanden en Tak til alle, der ved Gaver 
i Dagens Anledning havde glædet og støttet Historisk 
Samfund og Museet. 

Redaktør Lustrup gennemgik det andet Steds i 
Aarbogen offentliggjorte Regnskab, der balancerer med 
3406 Kr. Efter Bestyrelsens Forslag udnævntes Lærer 
Sodborg, Vesløs, der for 40 Aar siden var med til at stifte 
Historisk Samfund og siddet i Bestyrelsen siden, til 
Æresmedlem. 

Efter Generalforsamlingen gav Museumsinspektør, Dr. 
phil. Axel Steensberg i et indgaaende og klart Foredrag et 
Billede af Livet i en gammel dansk Landsby, som det har 
formet sig fra Broncealderen helt ned til vor egen Tid. Det 
er overflødigt at berette, at Foredraget fulgtes med den 
største Interesse af Forsamlingen. 

Da der først til næste Aar skal være Bestyrelsesvalg, 
skete der ingen Ændring blandt Bestyrelsens Medlemmer. 
 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1943, side 435-436) 


