
 

 

Meddelelser fra Bestyrelsen. 
 
 

Rækken af de aarlige historiske Møder omkring i 
Egnen fortsattes i Slutningen af August 1933 med et 
Møde i Ydby, hvor Professor G. Hatt tale om 
Oldtidslandbrug i Danmark. Her i Nabosognet til 
Ginderup, hvor Professoren netop havde afsluttet sine 
Udgravninger for denne Sommer, var samlet en stor 
og lydhør Forsamling, der med Interesse fulgte 
Professorens Fremstilling. Dernæst fortalte 
Viceinspektør Hald om Ydby Sogns Historie i det 16. 
og 17. Aarh., hvorefter der aflagdes Besøg ved Ydby 
Kirke, hvis Bygnings- og Inventars Historie blev 
gennemgaaet. 

Den 31. August i Aar samledes man ved 
Tømmerby Kirke, hvor Museumsinspektør Chr. A. 
Jensen fortalte Kirkens Historie. Tømmerby Kirke er 
den ældste af Kirkebygningerne paa Hannæs og dens 
Apsis er meget ejendommelig ved sin rige 
Udsmykning. Historisk Samfunds Formand, Læge 
Toft, udtalte ved det paafølgende Kaffebord i Frøstrup 
Kro nogle smukke Mindeord om afdøde Redaktør 
Aaberg, der hidtil havde været Samfundets virksomme 
Formand. Ligeledes rettede han en Tak til det lokale 
Udvalg, der paa udmærket Maade havde tilrettelagt 
Mødet. Dernæst holdt Lærer Sodborg, Vesløs, et 
Foredrag om Herrnhuterne i Vester Han Herred og 
Hannæs. Desværre regnede det hele Eftermiddagen, 
saa Mødet var ikke saa stærkt besøgt, som det var 
ventet. 

Den forløbne Sommer og Efteraaret har iøvrigt 
været stærkt optaget af Bestyrelsesmøder og flere 
Generalforsamlinger, foranlediget ved Udarbejdelsen 
af delvis nye Love for Samfundet, da Historisk  

Samfunds oprindelige Formaal, at søge oprettet et 
Museum i Thisted, forlængst var løst, og Samfundet 
saaledes havde begyndt paa en ny Virksomhed, som 
ikke var lovfæstet, og da ligeledes Samfundet ønskede 
at overdrage dets Ejendom i Skolegade 9 til Museet, 
en Overdragelse, som i Virkeligheden forlængst havde 
fundet Sted; men ved en Misforstaaelse var der ikke 
givet Skøde, og alt dette foranledigede 
Nødvendigheden af nye Love. Der var i den hidtidige 
Ledelse ikke skelnet skarpt mellem Bestyrelse og 
Repræsentanter, hvilket viste sig at være ret uheldigt. 
Bestyrelsen var saaledes efterhaanden vokset til 17 
Medlemmer, et Antal, der var i Strid med de gamle 
Love og viste sig at være meget upraktisk. Imidlertid 
kunde de gamle Love ikke helt ændres, da en uheldig 
Bestemmelse forlangte 4/5 af samtlige Medlemmers 
Stemmer for Forandring af Lovenes § 1 og § 7. Man 
greb saa til den Udvej at omarbejde de andre §§, og 
ved Generalforsaniling d. 27. Oktbr. og ekstraordinær 
Generalforsamling d. 13. Novbr. vedtoges disse. De 
nye Love findes aftrykt Side 520 i Aarbogen, og det 
maa altsaa bemærkes, at §§ 1 og 7 er bibeholdt fra den 
ældre Lov. Ved den sidste Generalforsamling udtalte 
Formanden, at de nye Love vilde sætte et godt Skel i 
Foreningens Historie, og han udtalte Ønsket om 
yderligere Fremgang, hvorefter Museets Formand, 
Kunstdrejer Bunck, takkede Historisk Samfund for, at 
Museet nu havde faaet sin Bygning til Ejendom. 
Iøvrigt vil Historisk Samfunds Bestyrelse og 
Repræsentanter i Enighed som hidtil samarbejde paa 
bedste Maade til Fremgang og Gavn for Foreningen. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1934, side 518-519) 


