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Nyhedsbrev – januar 2017
Godt nytår – tænk et år, der venter os
De mere end 100 medlemmer i Foreningen ”Hummerens Hus, Søfarten” ønskes et godt og helt
fantastisk skelsættende nytår.
I slutningen af 2016 blev vi ”begavet” flere gange.
Tirsdag den 29. november 2016 fik vi endelig et tinglyst skøde på vores hus. Der er grund til at
kippe med flaget, for nu er den del af Læsø’s kulturarv sikret for eftertiden.

Et smukt papir synes vi i bestyrelsen…

- Et hus med gyldne oplevelser

Vesterø Havnegade 5, 9940 Læsø Tlf: 2040 8096 www.hummerenshus.dk mail: info@hummerenshus.dk
cvr: 36264578 Dronninglund Sparekasse reg: 9044 konto: 0001590456

Forpagteren er fundet

Med bistand fra Per Mandrup, som mange på Læsø kender fra jomfruhummerfestivalen, har
bestyrelsen fundet den nye forpagter af ”Hummerens Hus”. Han hedder Simon Rysgaard, er 39 år
og kommer til Læsø fra Sostrup slot og nonnekloster på Djursland.
Simon startede sin kokke-uddannelse på en restaurant i Den gamle By i Århus, måtte ufrivilligt
skifte læreplads til en italiensk restaurant i København. Måske heldigt, for hans chef havde en
bror, der drev restaurant i Firenze, og som gav Simon muligheden for at lære om det toscanske
landkøkken.
Efter læretiden var han i Livgarden i 3 år og fik bl.a. sergentuddannelsen og dermed en
lederuddannelse. Herefter har han bl.a. været kok på Aalbæk gl. kro, Brundby Rock Hotel på
Samsø, medindehaver af restaurant Sophie Amalie på Samsø og medstifter af Cafe Kaffegal i
Århus – sidstnævnte en succesrig socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. prøver at hjælpe sårbare
unge videre i livet.
Og det er noget, Simon brænder for. Han har i flere omgange arbejdet med at give unge kriminelle
en ny start på livet – har arbejdet med at genstarte psykisk sårbare unge etc.
I 2013 startede han sammen med en anden Strandcafeen i Bønnerup, men partneren måtte på
grund af sygdom trække sig ud og eneste udvej var derefter at lade restauranten gå konkurs.
En stamgæst på Strandcafeen havde netop erhvervet Sostrup slot og nonnekloster og ønskede at
drive det med restaurant, kursus- og konferencecenter m.v.
Hun tilbød Simon jobbet som køkkenchef og han opbyggede stedet som et gastronomisk
tilløbsstykke på Djursland. Samtidig har Simon Rysgaard arbejdet sammen med Per Mandrup om
bl.a. udvikling af gamle egnsretter på Gl. Estrup landbrugsmuseum.
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Og nu er det så Læsø, der får glæde af hans kunnen i et køkken og hans fortælleglæde omkring
maden.
Han vil videreføre intentionerne fra Djursland med, at så tæt på 100 pct. af den mad, han
tilbereder, skal være baseret på lokale råvarer.
”Hummerens Hus” forventes at åbne slutningen af marts/starten af april.
Kontrakten mellem Simon og Foreningen ”Hummerens Hus, Søfarten, Læsø” blev underskrevet
18. januar i huset, mens håndværkere lagde klinker og VVS’erne gjorde klar til at installere
varmeanlæg.
Tilskud fra Fiskeri-LAG
I december 2016 har Erhvervsstyrelsen bekræftet tilsagn om støtte til vores projekt fra FiskeriLAG. Det hedder i skrivelsen bl.a.:
Erhvervsstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til det projekt, der er beskrevet i
ansøgning af 24. august 2016 og er indstillet af FLAG LLSÆ den 18. september 2016.
Tilsagnet er på 286.047,00 kr., og projektperioden er 20. september 2016 –1. september 2018
under ordningen Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder inden for
den maritime økonomi.
Tilsagnsbeløbet svarer til 50,00 %, af de samlede tilskudsberettigede udgifter.
Og med tilsagnet har vi så kunnet bestille borde og stole til restauranten med forventet plads til 4045 spisende gæster inde i huset.
Endvidere har vi nu kunnet bestille køkken. I slutfasen havde vi Simon med, og vi rejste hjem fra
Ikast med en tilfreds forpagter.
Køkken og møblement leveres i løbet af januar.
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