Nyhedsbrev – marts 2017
Åbning af ”Hummerens Hus”
I februar-udgaven af nyhedsbrevet fortalte vi, at åbningen af ”Hummerens Hus”
officielt finder sted den 31. marts – med reception kl. 12 – 15 og middag om aftenen
fra kl. 18.
Bestyrelsen har besluttet, at receptionen starter kl. 12 for medlemmer med ledsager
og fra kl. 13 for alle interesserede. Den annonceres i Læsø Posten som åben fra kl.
13.
Åbningsmiddagen er totalt udsolgt.
Som bebudet gentages det særlige åbningstilbud. Tidligere har vi nævnt både den
12. og 13. april (skærtorsdag).
Den 12. april er der imidlertid ”open-by-night” i Vesterø. ”Hummerens Hus” er
åbent, men med lidt andre retter end ”åbningsmenuen”, hvorfor det særlige
åbningstilbud i første omgang kun bliver skærtorsdag – 13. april. I skrivende stund er
mere end halvdelen af alle pladser booket denne aften. Simon er imidlertid indstillet
på at finde en dato mere, som kan passe ind i kalenderen for vore mange udenøs
medlemmer.
Medlemskab – åbningstilbud
Foreningen ønsker at skabe størst mulig opbakning omkring vores nye fiske- og
skaldyrsrestaurant – vi vil gerne have endnu flere medlemmer. Rigtig mange har i
den seneste tid vist interesse for et medlemskab.
Bestyrelsen besluttede i tirsdags, at interesserede, der vil være medlem nu, betaler
200 kr. for perioden frem til 30. juni 2018.
Medlemsfordelene træder i kraft, når kassereren har registreret betaling af
kontingent. Husk at oplyse mailadresse ved indbetaling! Tak :-)

Foreningen efter 1. april 2017
Bestyrelsen drøftede ved mødet i denne uge foreningens arbejde efter, at nøglerne
til ”Hummerens Hus” er overdraget til Simon.
Foreningen har med stor opbakning fra medlemmerne nået hovedmålet: reddet
Vesterø Havnegade 5 og skabt en fiske- og skaldyrsrestaurant, der er forpagtet ud.
Af vedtægtens § 3 fremgår det, at vores videre opgave er at yde støtte til
vedligeholdelse af ejendommen, at støtte aktiviteter, der sikrer en bæredygtig drift
af ejendommen og endelig at bidrage til markedsføring, der øger kendskabet til og
skaber folkelig opbakning omkring husets aktiviteter.
Bestyrelsen vil gerne fremadrettet i tæt samarbejde med Simon medvirke til
arrangementer, som medlemmerne får ”førsteret” til.
Via mail kan foreningen f.eks. i god tid lodde interessen for planlagte arrangementer
gennem forhåndstilkendegivelser fra jer.
Eksempler på medlemstilbud kunne f.eks. være
-

Vinsmagning

-

Ølsmagning

en serie aftener med titlen ”mad og mennesker”, hvor folk fra øen eller
gæster udefra med hang til øen sammen med Simon bestemmer menu og fortæller
om deres passion for Læsø.
Medlemmerne kan også komme med forslag, som foreningen sammen med Simon
kan prøve at realisere. Der tænkes primært på arrangementer uden for højsæsonen.
Anker kommer hjem
Bestyrelsen i Læsø Museum har imødekommet et ønske fra foreningen om at få et af
de store ankre, der tidligere var foran ”søfarten”, hjem igen. Vi håber at have det på
plads, inden åbningen.
Vi har også som led i udsmykning fået tilbudt udstationering af dele af Erik
Skjoldborg-samlingen. Skjoldborg har bl.a. udgivet et par kogebøger om fisk og
skaldyr og har i den sammenhæng illustreret opskrifter.
Vi vil sammen med lånte genstande med tilknytning til fiskeriet på Læsø prøve at
indpasse billeder og plancher i den samlede udsmykning af huset.

Skriv til Simon
Simon Rysgaard har nu fået mailadressen simon@hummerenshus.dk Den kan bruges
fra nu af f. eks. til bordreservation.
Om kort tid vil der på Facebook blive en offentlig gruppe med (antagelig) navnet
RESTAURANT

VESTERØ HAVNEGADE 5,
VESTERØ
I denne gruppe fortæller Simon om menu, kommende arrangementer i huset m.v.
Mailadresse – kontingentbetaling
Foreningens kasserer Birgitte Kristiansen og vores sekretær Inge Hansen beder så
mindeligt vores medlemmer om at meddele ændringer i mailadresse til foreningen.
Det kan gøres med en mail til info@hummerenshus.dk
Flere medlemmer har spurgt, om de får tilsendt indbetalingskort eller om de kan
tilmelde sig betalingsservice? Svaret er nej til begge spørgsmål.
Efter generalforsamlingen i juni vil vi minde jer om, at det er tid for
kontingentbetaling.
Personligt medlemskontingent i Foreningen Hummerens Hus er 200 kr. Det bedes
betalt hvert år inden 15. august til Dronninglund Sparekasse, reg. 9044 konto
0001590456.

