
 

Ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen Nordthy 
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 18.00 i Sjørring Sognehus. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Valg af dirigent og to stemmetællere:  

Erik Jespersen blev valgt som dirigent. Vi er 10 stemmeberettigede i alt, så stemmetællere er 

ikke nødvendigt. 

 

3. Beretning ved formand Annelise Søndengaard:  

 

Formandsberetningen:  

Siden sidst har vi haft travlt. 

- I marts havde vi stormøde i Thisted kirkecenter med repræsentanter for alle politiske 

partier. Ordstyrer var præsteforeningens formand. Her blev talt om de problemer som 

presser sig på med kirken på landet og den præstemangel, der er et stort problem for tiden. 

Det var faktisk os der skød valgkampen i gang, blot glimrede den lokale presse med sit 

fravær. Det kan vi gøre bedre mht. den manglende presse – ved at gøre mere opmærksom på 

vores arrangementer både før og efter.  

- I maj sendte vi repræsentanter til landsmødet på Nyborg Strand.  

- Der har været formandsmøder hvor formanden deltog i et i Hurup 

- 16. juni åbnede fhv. biskop Søren Lodbjerg Hvas udstillingen om messehageler på 

Heltborg museum, som var åben indtil september. Det var et rigtig godt projekt, som vi 

lavede sammen med Thisted Museum og alle sognene, samt distriktsforeningerne i Sydthy 

og på Mors. Det er sådan noget Distriktsforeningen kan og skal. Der er i øvrigt et godt 

samarbejde med Sydthy og Morsø distriktsforeninger. 

- Vi er i gang med at arbejde videre på ideer af samme slags. Pt. vil vi udgive en 

sommerfolder for Thisted provsti især rettet mod turister. Idéen har vi fået lov at bruge af 

Sydthy, hvor sommerfolderen har været taget særdeles vel imod. En mulighed for endnu et 

samarbejde med museet kunne være udstilling med julekrybber i 2021,  

- Desuden arbejder bestyrelsen med en inspirationstur for bestyrelsen her i løbet af foråret til 

Museet for religiøs kunst mv. 

- Næste år skal der være valg til bestyrelsen her i vores distriktsforening. Vi må derfor 

overveje hvordan vi får flere til at møde op. I Vesthimmerland ligger generalforsamlingen 

altid på den sidste torsdag i januar. Det er meldt ud, så man ved det, og her kommer der 

mange. 

Vi forslår derfor, at vi allerede nu melder ud at vi holder mødet sidste torsdag i februar i 

2021, er det d. 25. februar  

 

Beretningen er godkendt. 

 

4. Regnskabet fremlægges 
Regnskabet fremlægges af Erik Jespersen.  

Regnskabet er godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret.  

Det er vedtaget 

 



6. Indkomne forslag:  

Der er ingen indkomne forslag.  

 

7. Valg af tre delegerede til årsmødet den 5.-7. juni 2020 på Hotel Nyborg Strand:  

 

Bestyrelsen foreslår: Lone Toft Nielsen (Vorupør), Gudrun Nielsen (Øsløs), Karin Fenger 

Madsen (Sjørring). Det er godkendt. 

 

8. Valg af to stedfortrædere til årsmødet den 5.-7. juni 2020 på Hotel Nyborg Strand:  

 

Bestyrelsen foreslår Aase Nedergaard (Lild) og Aase Stjerne Hansen (Lild). Det er 

godkendt.  

 

9. Forslag fra bestyrelsen om navneændring: fra Distriktsforeningen Nordthy til Thisted 

Distriktsforening.  

 

For at forslaget kan vedtages kræves der 2/3 flertal. 9 stemte for navneændringen, 1 undlod 

at stemme. Det er vedtaget. 

 

10. Eventuelt:  

Forslag om at distriktsforeningen arrangerer kirketur. De gør det i Jammerbugt. Her 

indbydes menighedsrådsmedlemmer til at besøge de forskellige kirker i provstiet, hver gang 

to kirker.   


