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Nyhedsbrev – februar 2017
Åbent-Hus & Reception!
Vi nærmer os målet – åbningen af ”Hummerens Hus” i Vesterø. Og hele bestyrelsen glæder sig til
at vise medlemmerne et nyt skønt sted på øen – ja, vi synes, at det er endnu en perle, der kan føjes
til rækken af en masse andre.
Åbningsreceptionen er fastlagt til den 31. marts i tidsrummet kl. 12 – 15 med den første time fra
12-13 udelukkende for medlemmer. Der serveres nogle små retter, der kan fortælle lidt om det,
der fremover vil være på spisekortet.
Om aftenen den 31. marts vil Simon og hans team servere en 3-retters gallamiddag, som
medlemmer af foreningen får tilbudt til 225 kr. – en 2-retters kommer til at koste 185 kr. For ikkemedlemmer vil priserne være henholdsvis 250 kr. og 210 kr. En flaske vin kan denne aften købes for
150 kr.
Der er 40 pladser i huset, og de er indtil 19. marts øremærket til medlemmer efter først-til-mølle
princippet. Efter denne dato udbydes de ledige pladser til ikke-medlemmer til en lidt højere pris.
Tilmelding til galla-middag 31. marts skal ske til formanden på mail; formand@hummerenshus.dk

Da foreningen har rigtig mange medlemmer på fastlandet (bl.a. sommerhusejere) vil ovennævnte
aften-arrangement og tilbud blive gentaget onsdag den 12. april og Skærtorsdag den 13. april med
samme favørpris til medlemmerne, men det forudsætter bestilling senest en uge før.
Nye og spændende tilbud
Vores forpagter Simon Rysgaard arbejder i disse dage med udformning af menu-kort til
”Hummerens Hus”.
Det ligger fast, at det vil blive præget af frisk fisk og skaldyr, men der vil også være kødretter og
vegetarretter på den fremtidige menu. Alt sammen så vidt muligt bygget op omkring de lokale
råvarer, der landes og/eller dyrkes på øen.
Simon vil forsøge at nytænke/genopfinde nogle af de gode egnsretter, der knytter sig til Læsø, til
Vendsyssel og Nordjylland.
Han har allerede nu besluttet sig for hver onsdag at holde ”mormor-aften” i ”Hummerens Hus”.
Det var nemlig hans mormor, der inspirerede Simon til at lave mad og til at have respekt for de
råvarer, der bruges.

Hver onsdag serverer han en gammel dansk ret, som mormor lavede den. Hvad der serveres om
onsdagen bliver slået op på hjemmesiden www.hummerenshus.dk og Facebook.
Huset vil også blive ramme om nogle hyggelige tema-aftener, som arrangeres i et samarbejde
mellem foreningen og forpagteren. I foreningen vil vi udsende nyhedsbrev/mail til medlemmerne
om arrangementerne, inden de bliver offentliggjorte. De første arrangementer er i støbeskeen bl.a.
en vinsmagning, men mere om det senere.
Sådan udnyttes medlemskabet af foreningen
Omkring 120 fastboende og gæster på Læsø har gennem betalt medlemskab bakket op omkring
”Hummerens Hus”. Og i hele processen har bestyrelsen fået så mange positive tilkendegivelser. Det
vil vi gerne kvittere for.
Derfor har vi aftalt med forpagteren, at betalende medlemmer får en ”loyalitetsbonus”, når de
gæster huset. Det skal understreges, at der er tale om en personlig bonus på 10 %.
Hvis 2 personer sammen spiser middag inkl. drikkevarer i huset, men ”kun” den ene har ét
medlemskab og dermed et medlemsnummer, vil rabatten på 10 % kun blive udløst for halvdelen af
regningen.
Eksempel: 2 x middag á 225 kr. + 1 flaske vin á 200 kr. giver en samlet regning på 650 kr. Halvdelen
af beløbet ydes der én rabat på – nemlig 10 % af 325 kr. eller 32,50 kr.
Hvis begge er medlemmer, ydes i ovennævnte tilfælde en rabat på 65 kr.
Udvid dit medlemskab – det er nemt!
Har du familie, venner, søskende eller andre, du gerne vil have med til galla-middag og som skal drage fordel
af bonusrabatten – ja, så er det nemt at blive medlem. Overfør kr. 200,- til Dronninglund Sparekasse på
konto 9044 – 0001590456 og anfør navn, adresse og ikke mindst mailadresse. Når vores kasserer har
registreret din betaling er du automatisk medlem og vil blive holdt orienteret via mailinfo og Nyhedsbrev.
Vi glæder os rigtig meget til at åbne dørene for jer og alle andre til ”vores” nye hus og nye Læsø-restaurant
og ser frem til en fantastisk dag d. 31. marts i år!!!
Velkommen!!

Bestyrelsen

