Bestyrelsens beretning i OHV – til GF 31.3.2015
Det har været et travlt første år for bestyrelsen i den nystiftede støtte- og venneforening
”Orlogsskibet HUMMERENs Venner”.
Venneforeningen etablerede sig på den stiftende generalforsamling den 22. April sidste år
(2014). Og som flere af jer vil huske, viste der sig lige fra begyndelsen stor interesse for
HUMMEREN og den nye forening. Der var et stort og flot fremmøde. ’Kølen’ blev lagt til
OHV! Og venne-foreningen blev stiftet med den ny vedtægt og den bestyrelse, som i dag
skal stå for regnskab for året, der er gået.
Forud for stiftelsen var gået flere møder, hvor idéerne om en støtteforening og en
organisation, der skulle bygge skibet i Køge – en fuldskalakopi af Chr. d. 4’s fregat
HUMMEREN fra 1624 på ca. 35 meters længde og med 22 kanoner – blev indgående
drøftet.
Selve projektet med bygning af HUMMEREN blev ’født’ af Køge Museums direktør,
Flemming Rieck – og Christian Lemée, som ansat på museet, blev den håndgangne
mand, der kastede sig ud på det dybe vand. Køgensernes interesse blev vakt med de
afholdte HUMMER-dage i 2013, hvor Å-bassinet i nogle dage sydede af skibshåndværkeraktiviteter, udstillinger, fortællinger og træarbejder ikke mindst bakket op af Bonderøven,
kendt fra TV! Det gav opmærksomhed. Og pengene kom fra Region Sjælland, Køge
Kommune og Køge Kulturfond...
- Den 18. December 2013 mødtes Arne Egaa, Steen Holbek, Mogens ”Kanon”-Lindhardt,
Per Sørensen og selvfølgelig Christian Lemée til den allerførste snak om
foreningsdannelsen. Visionerne blev vendt; der skal skabes en ny turist-attraktion og et
kulturhistorisk projekt i Køge. Vi skal skabe et historisk skibsværft… ”Vi laver en historisk
legeplads” sagde Christian Lemée.
I løbet af første kvartal 2014 gøres et udkast til vedtægter færdigt. – Linda Grantzau støder
til idégruppen
Årets aktiviteter
Som nævnt afholdes stiftende generalforsamling den 22. April 2014. Og så tog den
nyvalgte bestyrelse ellers arbejdstøjet på!
Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder, flere småmøder ifm. aktivitetsforberedelser og
bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og givtige receptioner. Og ind imellem
er der gået til hånde på ”Hummer-værftet” ifm. Hummerdagene i august sidste år. Og der
er sunget sømandssange og solgt øl til vor Kyndelmisse-deltagelse med havneknejpen
”Den vilde Havfrue”.
Årets forløb rummer således en masse foretagsomhed, hvoraf vi skal nævne enkelte
punkter:
• Hurtigt efter stiftelsen oprettedes hjemmeside – ohvkoege.dk - og facebook-side.
Her ligger al vor information, og her kan nye medlemmer indmelde sig. Det er
kasserer Steen Holbek, der viser sig som den sande ”Web-Master”…
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Det er også på hjemmesiden at man finder Kjeld Boysens beretning om
HUMMERENS færd fra bygningen i 1624 til skibet grundsættes ved KULLEN i
1637.
Vi afholdt pressemøde på vor nyerhvervede men midlertidige HUMMER-værftgrund
på Marinaen den 12. Juni. Et ledigt areal kom til vor rådighed, og kommunen
betalte årets resterende husleje på 42.000 kr. Vi indrettede os med en indkøbt 40’
container og begyndte at forberede os til Hummerdagene den 22.-24. august…
HUMMER-dagene havde ca. 500 besøgende. Lidt skuffende, men vi var i
’konkurrence’ med andre arrangementer på Marinaen og Køge Kyst’s ”Søndre
Havnedag” og ’Sildens Dag’… Vi var tilfredse og kunne nu notere os et medlemstal
på næsten 100, da vi talte anstrengelserne op på det næstfølgende
bestyrelsesmøde.
Vi tog også fat på udgivelse af NYHEDSBREVE, som der for nuværende er
udsendt tre af. Det første i august, et i september og et i januar 2015. Hensigten er
fremover at udgive et nyhedsbrev mindst hvert kvartal.
Hjemmesiden opgraderes løbende og rummer i dag alle ønskede oplysninger.

Medlemsarrangementer og møder
Bestyrelsen har arrangeret nogle få medlemsarrangementer bl.a. ekskursion til
Orlogsmuseet, hvor vi 25. november besøgte særudstillingen ”Under fælles Flag” med
museumsinspektør Jacob Seerup som den prominente guide. 15 medlemmer deltog.
Og som nævnt ”Den vilde Havfrue” ved Kyndelmisse 6. Februar 2015.
Vi ville gerne have arrangeret mere og flere arrangementer, bl.a. foredrag her i Gule Hal
og nogle flere ture ”ud af huset”, men vi må indrømme, at der har været rigeligt at se til…
Bestyrelsen har deltaget i visionsseminar for Køge Marina den 8. November, og vi var
den 22. oktober med til en festlig navngivning af KMA’s nyeste frembringelse, FIDES, her i
Gule Hal.
Vores ihærdige Christian Lemée har i november aflagt evaluering af projektets første tid
for Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg. Og det blev vel og positivt modtaget af
udvalget.
Christian deltager også ihærdigt i alle bestyrelsesmøderne, og han har holdt foredrag om
”Køge som skibsværftsby under 1. Verdenskrig” og endda doneret honoraret 1.500 kr. til
Vennerne!
Med hensyn til det med pengene vil kassereren sikkert senere fortælle, at langt de fleste
medlemmer betaler deres kontingent – til tiden. Nogle få beløb kommer nogle gange lidt
lettere; vi modtager pengegaver! Den 18. december fik vi doneret 12.000 kr. fra
foreningen ANKERET i Roskilde. En venneforening, som vores, med maritimt formål, men
som af forskellige årsager desværre har besluttet at nedlægge sig selv. De udlodder så
dele af formuen og betænkte os. Tak for det! KMA fik i øvrigt ved samme lejlighed 10.000
kr.
Vi har også den 30. december modtaget 2.000 kr. fra AL-Fonden ved en lille ceremoni i
Arbejdernes Landsbank i Køge. Sådanne donationer luner og er selvfølgelig kærkomne.
Sidst - men ikke mindst – var vi repræsenteret ved Flemming Riecks afskedsreception her
i Gule Hal den 20. Marts. Vi overbragte ham en rigtig god flaske rom. Hvad ellers!
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Foreningen HUMMEREN
Bestyrelsen er repræsenteret i ”Hovedforeningen” HUMMEREN’s bestyrelse ved
formanden. Foreningen HUMMEREN er den såkaldt professionelle organisation, der skal
bygge skibet, stå for den store økonomi med tilvejebringelse af fondsmidler og
sponsorater, kontakter til myndigheder – og som senere også skal stå for driften af den
sejlende turist- og kulturattraktion. Uden denne forening er vores støtte- og venneforening
– OHV – ligegyldig og decideret formålsløs. Vi havde i Venneforeningen håbet, at ’Hovedforeningen’ var kommet hurtigere fra start tilbage i sommeren 2014, men sygdom
forsinkede stiftelsen.
Foreningen er nu stiftet. Det blev den den14. august - og den 30. september afholdtes det
første konstituerende bestyrelsesmøde. Formand blev navnkundige, og nu tidligere
museumsdirektør for Køge Museum, Flemming Rieck, næstformand og sekretær blev
turistchef Lars Nielsen og kasserer blev formanden for Venneforeningen. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer er områdedirektør i NORDEA Ingolf Stenstrup Larsen,
forskningsprofessor ved Nationalmuseet David John Gregory, direktør Kjeld Rasmussen,
ToolMatic, Køge, advokat Susanne Graffmann, Køge og byrådsmedlem, næstformand i
Kultur- og Idrætsudvalget Erik Swiatek, der repræsenterer Køge Byråd. I tilslutning til
denne bestyrelse er også etableret et præsidium, der består af borgmesterer Flemming
Christensen, Troels Kløvedal og Gert Normann Andersen (direktør for et stort dansk
dykkerfirma).
Der er indtil nu afholdt tre møder og et fællesmøde for bestyrelse og præsidium. På det
sidste er der taget fat om et af foreningens vigtigste gøremål, nemlig tilvejebringelse af
sponsorater og fondstilskud. De første to år koncentrerer man sig om at søge lokale tilskud
i størrelsesordenen 300.000 kr. årligt til dels Hummerdage-finansiering og forberedelser til
fondsansøgninger og lign. Et egentlig prospekt til forklaring af hele HUMMER-projektet er
udarbejdet, flot lay-outet og er nu trykklart. Det er på 36 sider og leveres efter påske. Det
er Arne Egaa, der har formidlet trykningen og Dagbladet, der gratis trykker de første 75
eksemplarer.
Herefter går jagten ind efter de STORE penge… De første to år – 2015 og 2016 - skal
klargøre om det overhovedet er realistisk at sætte hele projektet i søen – bogstavelig talt.
Planen er herefter, at de følgende 8 år – fra 2017 – skal anvendes til bygning af
HUMMEREN!
Vi ser med fortrøstning på pengejagten. Vi har et godt og flot projekt, der overalt har mødt
positiv modtagelse og velvilje. Men der skal selvfølgelig arbejdes energisk for sagen!
Afslutningsvis
Vi ser med spænding fremtiden i møde. Desværre ser vi os nødsaget til at afgive arealet
med vort ”HUMMER-værft” på Køge Marina. Vi indser, at vi ikke kan overkomme at skabe
Hummer-dage eller andre aktiviteter i et sådant omfang, at det kan begrunde vores
eksklusive anvendelse af grundstykket. Da vor anvendelse er begrænset, kan det heller
ikke med rimelighed hverken forlanges eller forventes, at kommunen igen vil betale
huslejen, som på årsbasis udgør 72.000 kr. De penge har vi heller ikke selv. Vi har heller
udsigt til at kunne fremskaffe en sådan sum til formålet.
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- Lejeindtægten er for øvrigt en nødvendig indtægt for Marinaen og dens brugere – og vi
kan derfor heller ikke forvente gratis at opretholde grundstykket med ”HUMMER-værftet”! Vi må derfor tænke kreative idéer til at arrangere de kommende udendørsaktiviteter og
HUMMERDAGE på anden vis - gerne på Køge Marina, som jo er vores hjemhavn...
Den store vision er, at vi på et tidspunkt kan etablere det planlagte renæssanceværft ved
et af Marinaens nye bassiner – med bedding og værksteder. Foreningen HUMMEREN er
af kommunen inviteret indenfor og med til at indsende bidrag til en kommende lokalplan
for det nye marinaområde.
Vi ved nemlig allerede nu, hvor vores renæssanceværft skal ligge! Og hvordan det skal se
ud. - Og ved I hvad? I tilslutning til værftet foreslås opført udstillingslokaliteter for museets
DANNEBROGE udstilling! Udstillingen på Køge Museum åbner til sommer og er sat til at
vare 4 år. Så tages den ned og afmonteres. Men i stedet for at kassere udstillingen, flytter
vi den permanent til værftsområdet på Marinaen! Til den tid, om 4 til 5 år, skal KMA for
øvrigt være ude af disse lokaler, hvor vi lige nu befinder os; KMA bliver hjemløse, når
Køge Kyst skal bygge boliger her på stedet. Vi tænker selvfølgelig, at KMA – modelskibsbyggerne - også skal med ud til renæssanceværftet på Marinaen.
- NU bliver det stort! Vi skaber et stort MARITIMT FORUM, hvor idéen er, at vi kan samle
hele den danske maritime 1600-tals flådehistorie - med udstillinger, arbejdende
værksteder, undervisningslokaler til børn og unge, auditorium til foredrag og seminarer,
forskerhuler, administration og cafeteria med udsigtssalon over Køge Bugt!
Et sådant museum eller sådan institution findes ikke i dag.
Og perlen i det hele – fyrtårnet, om man vil - bliver synet af fregatten HUMMEREN i fuld
størrelse!!
Tilbage til virkeligheden: Det kommende år bliver meget af en fortsat udfordring. Og noget
at glæde sig til. Skinnerne er lagt og arbejdet er godt i gang. Penge til vore påtænkte og
kommende aktiviteter – herunder HUMMERDAGENE 19.-21. Juni i år – skal i hus. Vi
håber, at medlemmerne er med os. Vi må alle arbejde for, at endnu flere kan komme med
- hos os i Hummerens Venner. Og bestyrelsen får også brug for jeres hjælp, arbejdskraft
og gode idéer. Hold jer endelig ikke tilbage…
Til sidst vil jeg tillade mig at rose min bestyrelse og sige dem alle en stor tak – inklusive
Christian Lemée - for et meget ihærdigt, opofrende og flittigt engagement. Der er initiativ,
gode idéer og mange gode gratis tjenester fra bestyrelsesmedlemmerne… God kemi, som
man siger, og et mægtigt humør og tro på projektet.
Per Sørensen
(formand)
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