
Generalforsamling og beretning 2015-2016
af formand Jørgen Kjærgaard

Generalforsamlingen 21. maj 2015 på Thisted Mu-
seum samlede ca. 30 medlemmer. Museumsleder 
Jytte Nielsen valgtes til dirigent. 

Formandsberetningen blev aflagt og drøftet. Også 
regnskabet godkendtes, aflagt af kasserer Rosa Ve-
stergaard. Forsamlingen vedtog tillige bestyrelsens 
forslag om årskontingent: 175 kr.

Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Freddy 
Holler, Thisted.

Som revisorer valgtes Axel Thinggaard og Niels 
Erichsen, Thisted, og som revisorsuppleant Oluf 
Bjørnstrup, Thisted.

Bestyrelsen for Historisk Samfund konstitueredes 
efterfølgende således: Formand: Lektor, adj. profes-
sor Jørgen Kjærgaard, Lyngby. Næstformand: Lærer 
Mogens Kristensen, Thisted. Kasserer: Rosa Vester-
gaard, Hundborg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Museumsleder Jytte Nielsen, Kallerup, arkivar Anne 
Lei, Thisted, Hans Oddershede, Klitmøller, samt 
Ingvard Jakobsen, Vesløs. 

Medarbejdende bestyrelsessuppleanter er Elin 
Lykke, Hundborg, som varetager annoncering og 
referat, og Freddy Holler, Thisted.

Efter generalforsamlingen var der samvær over 
kaffen, og museumsarkæolog Charlotte Boje An-
dersen fortalte om »panserhandsken fra Ørum – 
og nyere middelalderfund i Thy«. Hvor Thy tidli-
gere var nærmest en hvid plet på det arkæologiske 
Danmarkskort, hvad angår fund fra middelalde-
ren, har de seneste fund – ikke mindst med metal-
detektor – dannet et helt nyt billede af middelal-
derlig bosætning, handels- og håndværksaktivitet 
i Thy. Aftenen sluttede med et kort besøg i muse-
ets særudstilling.

UDFLUGTER
Sommerudf lugten 13. september samlede godt 
40 deltagere fra såvel Historisk Samfund som 

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Turen gik til det 
nye Moesgaard Museum, hvor såvel særudstillinger 
som den nyopstillede faste udstilling rigeligt lagde 
beslag på dagens timer.

ANDRE ARRANGEMENTER OG FOREDRAG
Forsøget med halvdags- / aftenture slog ikke an. Til 
turen 30. maj havde kun otte meldt sig, og turen 
kunne derfor ikke gennemføres.

Til gengæld fyldte de ca. 70 tilhørere salen til bri-
stepunktet den 29. oktober 2015, hvor seniorforsker 
Peder Dam, Københavns Universitet, fortalte om 
stednavne og bebyggelser, bl.a. i Thy.

Receptionen på Heltborg Museum 20. november 
i forbindelse med udgivelsen af årbogen 2015 sam-
lede ca. 35 deltagere.

ÅRBOGEN
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2015 
udkom igen i år i stift bind og sælger bedre end tid-
ligere. Vi glæder os over en dynamisk og fornyet re-
daktionsgruppe – der igen glæder sig over, at det 
ikke er spor vanskeligt at rekvirere gode bidrag til 
årbogen.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling af-
hold i alt fem møder – alle i frokoststuen, der lig-
ger i kælderen til Thisted Museum – vi holder vore 
møder, så at sige med hele vægten af egnens historie 
over os.

Historisk Samfund er repræsenteret i National-
parkrådet ved fhv. lektor Knud Holch Andersen, 
Hillerslev, samt i Museum Thys bestyrelse og i Thi-
sted Kommunes foreningssamarbejde. Ved det tradi-
tionelle julemarked i Heltborg deltog repræsentanter 
fra bestyrelsen, med henblik på at gøre opmærksom 
på vores virksomhed og tegne nye medlemmer.
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HISTORISK SAMFUND 2014-15
Medlemstallet er gået en smule tilbage. Forenin-
gen har d.d. 680 medlemmer – en tilbagegang på 
18 mod 72 siden sidste år. Det er aldersprofilen hos 
medlemsskaren, der tegner dette billede, og jeg kan 
kun opfordre til at man tænker sig fantasifuldt om 
– hvorvidt der ikke i ens bekendtskabskreds eller 
lokalmiljø skulle findes yngre, der kunne have in-
teresse i at være medlemmer af Historisk Samfund.

Økonomien er stabil. Det vil kasserer Rosa Vester-
gaard dokumentere om et øjeblik. I år har vi ikke 
ydet bidrag til egnshistoriske udgivelser; men det vil 
der fortsat være mulighed for fremover.

NÆRMESTE FREMTID
Blandt det, bestyrelsen arbejder med, er fristende 
tilbud til vore medlemmer:

Sommerudflugten i år går ned langs den nærme-
ste vestkyst – over Thyborøn Kanal til det nye mu-
seum for Jyllandsslaget under 1. verdenskrig, med 
visit hos Jens Søndergaard i Ferring og vendepunkt 
ved Bovbjerg Fyr. Vi sigter igen på sidste weekend i 
august.

Vi har også nogle foredragsemner i kikkerten, og 
regner med at kunne arrangere et foredrag på Ve-
stervig Kirkemusikskole om de noder, der blev fun-
det i Lyngby efter Besættelsen.

Ingvard Jakobsen inviterer alle interesserede til 
Hanherred – til festlighederne i forbindelse med 575 

års dagen for slaget ved Husby Hole. De afvikles i 
weekenden den 3.-4. juni på herregården Aagaard 
ved Fjerritslev. Jeg har været inde og smugkigge på 
nettet – det ser spændende ud.

Efter generalforsamlingen her er Historisk Sam-
fund vært ved aftenkaffen, hvorunder der udloddes 
nye lokalhistoriske udgivelser – og vi får en intro-
duktion til museets særudstilling WHY – fra kant 
til kant, som derefter kan beses som et specielt til-
bud til Historisk Samfunds medlemmer.

SLUTBEMÆRKNINGER
Jeg vil runde denne beretning af med at mindes vo-
res bestyrelsesmedlem Hans Oddershede fra Klit-
møller, samt mangeårigt bestyrelsesmedlem, kas-
serer og revisor Niels Eriksen, Thisted. Begge har på 
forskellig vis gjort en personlig indsats for lokalhi-
storien her i Thy, også i Historisk Samfund; vi bærer 
dem begge med i taknemmelig erindring.

Sluttelig vil jeg sige en stor tak til mine gode kol-
leger i bestyrelsen og til museet for et godt, nært 
og perspektivrigt samarbejde – og for husly, så-
vel ved generalforsamlingen som ved foredrag og 
bestyrelsesmøder.

Med disse ord indlader jeg beretningen til general-
forsamlingens drøftelse.
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