Bestyrelsens beretning i
Orlogsskibet HUMMERENs Venner
til den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2021
i ”Gule Hal” på Søndre Havn, Køge
Nærværende generalforsamling dækker over 2 perioder, hvor det ikke har været muligt at gennemføre en generalforsamling for foreningens medlemmer,
herunder at aflægge beretning og regnskab, foretage vedtægtsbestemte valg
mv. Denne beretning er derfor delt i 2 selvstændige beretninger, én for
2019/2020 og én for 2020/2021.
Beretning for årets aktiviteter 2019/2020
Året blev næsten en gengivelse af tidligere års foretagsomme gøremål. Hovedattraktionen var naturligvis igen afholdelse af Hummerdag den 25. maj i f.m.
Køge Marinas havnedag, men der udover har en lang række andre arrangementer trængt sig på.
Ekskursion til Holbæk træskibsværft 6 april
Året startede med gennemførelsen af en ekskursion til Holbæk træskibsværft
hvor Jesper Hansen fra bestyrelsen havde tilrettelagt en rundvisning på nationalmuseets galease Anna Møller. Galeasen var på det tidspunkt under restaurering.
Restaureringsarbejdet er efterfølgende afsluttet, og skibet er den 21. maj 2021
atter lagt i søen (selve søsætningen kan genses på youtube på følgende
adresse: https://www.youtube.com/watch?v=xPdQb64udc0).
Rundvisningen blev forestået af skibsbygger Thomas Finderup, som også er tilknyttet Hummerprojektet. Rundvisningen bestod udover en tur rundt på selve
skibet også af fremvisning af værftets mange særegne værktøjer og maskiner
samt en rundvisning på den tilstødende tømmerplads, hvor Thomas fortalte om
de mange overvejelser, der ligger til grund for valg af det tømmer, som lægges
ind i skibet.
Efter rundvisningen blev der indtaget frokost i værftets hal baseret på egen
medbragt madpakke, hvortil Venneforeningen (OHV) serverede kolde drikke.
Efter frokost var mulighed for at se nationalmuseets øvrige træskibe, som lå i
Holbæk Havn.
Der deltog i alt 18 personer i arrangementet, som efter alles udsagn var en
fantastisk dag med et stort fagligt udbytte – stor tak til Thomas og Jesper.
Erik Swiatek, 70 års fødselsdagsreception
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Søndag den 7. april afholdt bestyrelsesmedlem i foreningen Hummeren, Erik
Swiatek, 70 års fødselsdagsreception. Receptionen forgik i Hugos gård. OHV
deltog med 3 medlemmer af bestyrelsen, der overrakte fødselaren 2 flasker
udsøgt Californisk Zinfandel rødvin. Erik har efterfølgende repliceret med tak
for fremmødet og gave.
Kulturhistorisk dialogmøde
Allerede få dage efter var der atter bud efter OHV. Foreningen var denne gang
inviteret til at deltage i ”kulturhistorisk dialogmøde” ved Køge bymuseum. Mødet viste sig at være både oplysende og informativt. Udover introduktion af de
deltagende foreninger og deres specifikke interesseområder blev aftenen brugt
på at drøfte muligheder for fremtidige fællesarrangementer, snitflader og potentielle emner, der kan skabe fornyet/større interesse for foreningerne.
Det blev besluttet, at mødet skal følges op af nye møder, hvor en arbejdsgruppe på baggrund af de indhøstede indtryk skal fremsætte forslag til videre
færd frem, herunder evt. konkrete forslag til arrangementer. OHV var repræsenteret med 3 medlemmer af bestyrelsen.
Hummer dag 25 maj
OHV deltagelse i ”Havnens dag” 25. maj 2019 (”Hummer dag”).
I 2019 afholdes der igen ”Vild med vand” i de danske havne. Imidlertid var der
i 2019 ikke mulighed for at søge om økonomisk støtte fra initiativtageren, Nordea-fonden. Der var derfor allerede i udgangspunktet tale om et arrangement,
som IKKE ville kunne måles med tidligere års målestok.
Køge havn henledte imidlertid meget venligt OHV opmærksomhed på muligheden for at søge om tilskud via havnens egne midler, om end disse var markant
mindre. Formanden ansøgte derfor om og opnåede rent faktisk et tilskud på
2.000,- kr. til OHV arrangementer mhp. at kunne godtgøre OHV reenacters for
deres udgifter til bl.a. transport. Dette betød, at vi kunne fastholde arrangementet på trods af en mindre merudgift.
Arrangementet bestod igen i år af et udstillingstelt, hvor det var muligt at
gense store fotostater og fund fra den marinarkæologiske udgravning på Christianshavn 1996/97. Køge Maritime Modelbyggerlaug fremviste bl.a. en helt ny
model af den storbåd, som efter al sandsynlighed har stået på hoveddækket af
den oprindelige HUMMER fregat. Der udover fremvistes en flot model af en
midtspantskonstruktion, miniature kanoner og et endnu ikke færdigt skrog til
en kanonbåd. Deres udstilling fik ikke uventet stor opmærksomhed, og understreger blot værdien af det unikke samarbejde vi har med KMM.
Reenactors (deltagere, der forsøger at genskabe en bestemt tidsperiode eller
begivenhed) demonstrerede fremstilling af værktøj ved Lars Kildorf, garnfarvning med plantefarver ved Stella og næstformand Linda forestod historiske
Hummer-fortællinger. Et særligt skattet indlæg var rebslagning ved Stephen
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Weisbrodes, som bl.a. indgik i havnens skattejagt, idet nyslået reb blev lavet
til kasteline, som børn skulle kaste med for at ramme en opstillet ring. Ungerne var faktisk ret skrappe!
Der er enighed om, at det samlede resultat er godt, og at der i år 2019 har
været langt flere besøgende end tidligere år. Det er opfattelsen, at konceptet
og formen er god, og at det fungerer efter hensigten. Det er dog vigtigt, at vi
fornyr og/eller udvider vores aktiviteter såfremt OHV fortsat skal kunne appellere til publikum. Det er klart en svaghed, at der efter 5 år endnu ikke kan
fremvises noget synligt bevis på, at Hummeren projektet skrider frem (blev
kommenteret af mange af de besøgende). Det skal i den sammenhæng bemærkes at Foreningen Hummerens bestyrelse heller ikke dette år fandt anledning til at besøge Venneforeningens udstilling for derved at signalere interesse
og sammenhold.
Arrangementet har samlet kostet ca. 4.900,- kr. hvoraf 2.000,- kr. findes inddækket via Køge Marinas tilskud. Samlet udgift er derfor ca. 2.900,- kr.
Deltagelse i KMM-reception 5 DEC
OHV-bestyrelse markerede KMM 25-års jubilæum ved at overbringe en ”passende” present – 24 Tuborg snebajere og en flaske Linie akvavit – som KMM
arbejdslaug kan dele til deres frokost, når de har møde (OHV giver af princip
ikke pengegaver). OHV-bestyrelse deltog med formand Klaus Møller, næstformand Linda Grantzau, kasserer Niels Obsen og bestyrelsesmedlem Jesper Hansen. Det var et flot arrangement med deltagelse af mange eksterne interessenter fra bl.a. presse, Køge byråd, sponsorer mv. – endnu engang TILLYKKE til
KMM.
Øvrige aktiviteter
Ud over disse aktiviteter har bestyrelsen deltaget i en række forskellige mødefora, herunder mødeaktivitet med moderforeningen Hummeren. Det er i
2019/2020 blevet til i alt 9 bestyrelsesmøder samt ét fællesmøde 4 bestyrelsesmøder i foreningen Hummeren.
For så vidt angår samarbejdet med foreningen Hummeren, var det allerede inden 2020 anstrengt. Venneforeningen havde både på bestyrelsesmøder og på
fællesmøder tilbagevendende givet udtryk for frustration over den manglende
fremdrift og bekymring for evnen til at kunne fastholde medlemstallet med
mindre der meget snart kunne påvises synlige fremskridt. Vi har både mundtlig
men også i direkte skriftlige henvendelser gjort gældende, at der er brug for
en afklaring, hvor Foreningen Hummeren kan bekræfte projektets fortsatte realisme og samtidig meddele en opdateret og troværdig tidsplan. Disse forhold
er efter Venneforeningens bestyrelse af afgørende betydning for hvorvidt, det
er muligt at opretholde Venneforeningen og dermed de aktiviteter, som understøtter opmærksomheden omkring projektet.
Det er desværre OHV bestyrelses opfattelse, at Foreningen Hummerens bestyrelsen enten ikke forstår eller ønsker at forstå alvorligheden i vores budskaber.
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I november 2019 blev der dog nedsat en arbejdsgruppe, som havde til formål
at skabe fælles fodslag mhp at revitalisere ”fortællingen” om projektet. Foreningen Hummerens repræsentanter valgte at nedlægge arbejdsgruppen efter
det første møde! Siden er samarbejdsklimaet kun blevet dårligere og dårligere.
Beretning for årets aktiviteter 2020/2021

Kyndelmisse fredag den 7. FEB 2020
OHV valgte igen at deltage i kommunens Kyndelmissearrangement eller kulturnat, som på trods af store startproblemer alligevel resulterede i en hyggelig aften, dog uden den store tilslutning, idet kun ca. 40 personer gæstede ”den
Vilde Havfrue”. Humøret fejlede imidlertid ikke noget og Per Bøgelund og Keld
Boysen sørgede for at de fremmødte fik rig mulighed for at røre i sangskattens
store sorte gryde.
Nettoresultat var forudseeligt noget nedslående, idet arrangementet resulterede i et underskud på ca. 1.200, - kr. Herfra skal dog trækkes udgifter til flaskepant og ikke-solgt øl, som vil kunne sælges. Begge musikanter er afregnet.
Det samlede resultat er derfor, at vi fremover nøje skal overveje OHV deltagelse i Kyndelmisse. Arrangementet skal IKKE være en underskudsforretning,
og det skal i det hele taget drøftes hvorfor vi egentlig deltager. Skal vi deltage,
så skal vi ”sælge varen”, dvs. der skal gøres mere ud af bl.a. udsmykning
mhp. at skabe den rigtige stemning, der kan trække besøgende til.
Foredrag 24. februar til 16. marts
Som de foregående år blev der atter planlagt en foredragsserie på i alt 4 foredrag under kyndig tilrettelæggelse af Christian Lemée. Vanen tro strakte foredragene sig over fire mandage i perioden februar og marts. Emnevalget var
denne gang mere varieret, men alle særdeles spændende.

Første foredrag ved historiker og museumsinspektør Thorbjørn Thaarup belyste
Museet for Søfart i Helsingørs rolle som Danmarks nationale søfartsmuseum,
museets syn på søfartshistorien og om de righoldige planer for fremtiden.
Andet foredrag, ved marinarkæolog David Gregory, omhandlede den seneste
forskning indenfor nedbrydning og bevaring af Danmarks enestående undervands kulturarv, om truslerne mod de unikke levninger, og hvordan vi kan bevare den marine kulturarv, når den ikke bliver udgravet.
Tredje foredrag, der drejede sig om iscenesættelsen af Niels Juel som national
søhelt, blev gennemført af Birgitte Bøggild Johannsen, redaktør ved Nationalmuseets afdeling for Middelalder, Renæssance og Numismatik.
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Endelig skulle Carsten Hvid – rebslager / projektleder ved Holbæk Værft –
have forestået det fjerde og sidste foredrag, som skulle omhandle hvordan
man i Holbæk bruger byens og områdets maritime kulturhistorie til at formidle
hvordan tradition og lokalkultur kan bruges af moderne borgere, med moderne
liv i en moderne by. Men netop få dage inden dagen oprandt indtraf katastrofen. Bestyrelsen måtte efter nøje overvejelser aflyse det sidste foredrag, idet
Corona pandemien var en kendsgerning, og der blev nedlagt forsamlingsforbud. (De medlemmer, som har forudbetalt hele foredragsrækken, vil efterfølgende blive refunderet for sit tilgodehavende).
Øvrige aktiviteter
2020 endte som anført i total nedlukning af foreningslivet i Danmark i starten
af marts 2020, herunder i Hummerens Venneforening. Nedlukningen betød, at
bestyrelsen blev via mail og telefonkonferencer enige om, at lægge foreningen
i dvale indtil der igen blev lukket op for sammenkomster i større forsamlinger.
Den annoncerede generalforsamling måtte aflyses, men der var tale om force
majeure, men vi agerede under forventning om medlemmernes forståelse – vi
var jo trods alt ikke den eneste forening som var ramt!
Fra marts 2020 til juni 2021 blev al planlægning suspenderet, og bestyrelsesarbejdet blev reduceret til enkelte møder i foråret 2021 og til møder med Foreningen Hummeren da disse kunne holdes med få personers deltagelse.
Selv om der i løbet af foråret 2021 flere gange var tilløb til at lette på forsamlingsforbuddet måtte det imidlertid konstateres, at udbredelsen af Corona-virus var i tiltagende. Regeringen fastholdt derfor begrænsningen af forsamlingsfriheden, og påpegede samtidig at det var vigtigt at forebygge smitte ved private arrangementer ved at begrænse antallet af deltagere og sikre, at de deltagende holdt mindst 1 meters afstand til hinanden. I praksis betød dette, at
det ikke er muligt at samle OHV medlemskreds (90 medlemmer) til generalforsamling. Dertil kommer, at der efter bestyrelsens opfattelse var et særligt hensyn i f.m. at OHVs medlemskreds, som i alt overvejende grad består af personer i den definerede risikogruppe.
Beslutningen om at udskyde OHV generalforsamling måtte derfor opretholdes.
Da forbuddet endelig blev hævet i starten af juni 2021 var det bestyrelsens
vurdering, at tiden nu var så fremskreden, at det ikke gav mening at holde en
generalforsamling som ville ramme ind i sommerferieperioden (6 ugers varsel
for indsendelse af evt. forslag inkl. 3 ugers indkaldelsesvarsel mv.). Derfor er
der først indkaldt til forsamling nu.
For så vidt angår samarbejdet med Foreningen Hummeren er situationen fastlåst. Venneforeningens bestyrelse har stillet op hver eneste gang der er blevet
kaldt, men ethvert forsøg på at nå til enighed er kuldsejlet. Ledende personer i
Foreningen Hummerens bestyrelse er efterfølgende i stilhed enedes om, at
projektet nu var nødlidende. De havde derfor opstillet 5 scenarier, som de ønskede at Venneforeningen skulle tage stilling til, herunder en option, som indebar nedlæggelse af projektet.
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Efter en drøftelse af de opstillede modeller, blev der opnået enighed om, at der
efter OHV-bestyrelses opfattelse reelt kun eksisterer 2 mulige modeller. Den
ene er at nedlægge projektet, den anden er at udskifte bestyrelsesmedlemmerne i Forening Hummeren. Beslutningen om valg af model er imidlertid IKKE
et OHV anliggende, men beror alene på FH bestyrelses egen afgørelse.
Drøftelserne afslørede, at det forgangne samarbejde med FH i stigende grad
har været præget af frustrationer. Årsagen er ikke alene den manglende fremdrift men også rent holdningsmæssige forskelle på samarbejdsform og arbejdsindsats vejer tungt. Dertil kommer oplevelsen af en ikke ubetydelig arrogance overfor OHVs synspunkter og argumenter.
Den nu opståede følelse af ’metaltræthed’ har kunnet spores i de sidste ca. 3
til 4 år. Der er brugt ca. 7½ år på ikke at nå noget som helst resultat i f.t. den
egentlige opgave, nemlig at rejse kapital til at der kan dannes en erhvervsdrivende fond og påbegynde byggeriet. OHV har derfor overordentlig svært ved
at se sig selv inddraget i et evt. fremtidigt bestyrelsesarbejde hvori der indgår
toneangivende repræsentanter fra den nuværende bestyrelse for foreningen
Hummeren.
I konsekvens traf Venneforeningens bestyrelse den 17. juni 2021 derfor beslutning om at trække sig ud af samarbejdet med Foreningen Hummeren.
Dette indebar også, at Venneforeningen forlod den bestyrelsespost foreningen
har beklædt siden projektets oprettelse.
Der er i årets løb og frem til dags dato afholdt 5 bestyrelsesmøder og været
deltagelse i 3 møder i regi af Foreningen Hummeren.
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