Referat
af den stiftende generalforsamling:
-----------------------------jf. Dagsorden for stiftelsen af støtteforeningen ”HUMMEREN’s venner”
Tirsdag 22. April 2014, Gule Hal – kl. 19.00
19.00 – 19.30: Velkomst og orientering om projekt HUMMEREN ved projektudvikler
Christian Lemée
19.30 – 19.45: Pause
19.30 – 20.00: Gennemgang af vedtægterne ved Per Sørensen
20.00 - 20.30: Indmeldelse i foreningen for interesserede
20.30 - 21.00: - Valg af dirigent
- Valg af referent
- Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse
21.30 - 22.00: Konstituering af den ny bestyrelse
- Valg af dirigent, valg af referent og konstituering

Referat:
1. Velkomst og orientering
Christian Lemée bød velkommen til de ca. 40 fremmødte interesserede. Invitation til
mødet var bl.a. omtalt forinden ved artikel i KØGE ONSDAG og DAGBLADET (Køge).
Idéen er at bygge et fuldskala skib 1:1 fra 1623: Fregatten ”Hummeren”, som var
Christian den 4’s orlogsskib. Skibet skal bygges i Køge! Christian Lemée berettede om
skibsbygning på 1600-tallet, om Chr. D. IV’s havnebyggerier i København og viste et
antal billeder om skibstyper, byggemetoder, datidige værtftsfaciliteter og lign.
Idéen er at etablere et historiske skibsværft og bygge HUMMEREN efter en original
byggetegning fra 1620’erne. Udover at bygge skibet, skal der bl.a. skabes et attraktivt
formidlingsprojekt, et videnscenter, og HUMMEREN skal blive en sejlende
ambassadør for Køge by, regionen og hele Danmark.
Der skal oprettes en organisation med bestyrelse, som står for økonomi, drift og
efterfølgende rederivirksomhed. Og der ønskes oprettet en venneforening til støtte
for projektet, for publikumsaktiviteter, udbredelse og kendskab til projektet m.v.
Det er denne venneforening, der agtes stiftet i aften.
2. Gennemgang af vedtægterne
Per Sørensen, som i nogen tid har forberedt et udkast til vedtægter – sammen med
Arne Egaa, Steen Holbek, Mogens Lindhardt, Linda Grantzau og Christian Lemée –
gennemgik herefter punkt for punkt udkastet til vedtægter for ”Orlogsskibet
Hummerens Venner”.
Spørgsmålet om indmeldelse i foreningen blev af forsamlingen besluttet afviklet til
efter gennemgangen af vedtægtsudkastet.
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Per Sørensen blev til den nøjere gennemgang af udkastet udpeget til dirigent og
Per Bøgelund-Hansen valgtes til referent for dokumentation og noter/tekstændringer
jf. dialog med forsamlingen og dennes ’beslutninger’ til konkrete formuleringer i
teksten.
På et tidspunkt var der med forsamlingens hjælp opnået fuld tilslutning til ændringer
og tekstrettelser, som herefter samlet kan anses som foreningens vedtægtsgrundlag.
(Dette færdiggøres endeligt af en nyvalgt bestyrelse).
3. Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse
På det foreliggende grundlag besluttede forsamlingen herefter at stifte foreningen.
Alle interesserede blev anmodet om at indtegne sig som medlemmer. Det årlige
kontingent fastsattes til 200 kr. og opkræves snarest muligt (når medlemsregistrering, virksomhedsregistrering, bankkonto m.m. er oprettet).
Valg af bestyrelse
Herefter anmodedes om personforslag til den kommende nye bestyrelse. Der var stor
interesse og følgende blev foreslået og valgt af forsamlingen:
 Per Sørensen
 Linda Grantzau
 Steen Holbek
 Jesper Hansen
 Niels Obsen
Bestyrelsen konstituerede sig på stedet med forsamlingens accept således med;
Per Sørensen, formand - Steen Holbek, kasserer og Linda Grantzau, næstformand.
Jesper Hansen og Niels Obsen fremtræder som bestyrelsesmedlemmer.
Herudover valgtes Henning Jakobsen og Kai Elmquist Nielsen som henholdsvis 1.
og 2. suppleant til bestyrelsen.
Som bilagskontrollanter valgtes Per Nielsen og Mogens Lindhardt.
Herefter afsluttedes den stiftende generalforsamling og den nye bestyrelse aftalte at
mødes første gang den 8. Maj 2014 kl. 16.00 for det videre foreningsarbejde.
Således besluttet i Køge, den 22. April 2014
Per Sørensen
Dirigent

Per Bøgelund-Hansen
Referent

Bestyrelse:

Linda Grantzau

Steen Holbek

Næstformand

Jesper Hansen

Kasserer

Niels Obsen

Per Sørensen
Formand
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