
 

Ordinær generalforsamling i Kivioqs Venner Hundested 

fredag den 3. maj 2019 hos Halsnæs Bryghus 

 

Pkt. 2: Formandens beretning 

 

 ’Eventyret venter den der forstår at gribe det’.  
Sådan forklarede Knud Rasmussen sin egen ubegrænsede eventyrlyst, når han motiverede andre 

til at drage ud på ekspeditioner og søge nye oplevelser i ukendt land. 

På den 5. Thuleekspedition, hvor Knud Rasmussen besøgte klodens nordligste folkeslag, lærte han 

myterne om den evigt søgende eventyrer og vandringsmand, KIVIOQ, at kende.  

Det er beretninger om ånder, kæmper og søuhyrer, der prøver at gøre livet surt for KIVIOQ, 

men takket være overnaturlige kræfter overvinder han alle farer på sin vej, og ifølge myterne har 

KIVIOQ mange liv. 

Det inspirerede Knud Rasmussen til at opkalde sit nye ekspeditionsskib efter KIVIOQ, da skibet 

blev døbt og søsat i Frederikssund for 86 år siden – den 16. juni 1933. 

Det er værd at huske, hvad der er baggrunden for navnet KIVIOQ - når vi nu skal tale om de 

udfordringer vi indtil nu har haft med at stifte vores forening og til at søge støtte til overtagelse og 

klargøring af skibet, samt de ting der også fremover kan udfordre projektet og vores forening. 

Foreningen Kivioqs Venner Hundested blev stiftet den 18. december 2017.  

Allerede dagen efter afleverede vi en forberedt fondsansøgning til en fond vi mente var oplagt for 

projektet. Mere om dette senere! 

Beretningen her skal jo primært handle om det forløbne år efter stiftelsen. Altså 2018, men det er 

også godt, at vi netop her første år genopfrisker alt det, der gik forud med at udvikle den spæde 

ide til en forening med et gennemarbejdet projekt og en forretningsplan: 

Ideen til vores projekt blev sået i 2013. Jeg var på visit i Bogense og så KIVIOQ ligge ved kajen. De 

nuværende ejere, Jutta og Uwe, var ombord og jeg fik stillet min nysgerrighed om skibets navn, 

oprindelse, og tilknytning til Knud Rasmussen. Min umiddelbare reaktion var, at dette skib da 

burde ligge i Hundested, og Jutta og Uwe var helt enige (og det er de stadig). 

Først den 26. oktober 2016 mødtes Jutta, Uwe og jeg igen, da Halsnæs Kommunes oplæg til et 

Arktisk Center på Hundested Havn blev præsenteret i Gjethuset. Jutta, Uwe og jeg var stadig enige 

om, at KIVIOQ burde have base i Hundested, og nu ville det jo være oplagt at KIVIOQ kunne blive 

tilknyttet et Arktisk Center på en eller anden måde - gerne som udflugtsskib og ambassadør for 

Hundested.  Da Jutta og Uwe endvidere overvejede at sælge KIVIOQ, aftalte vi at mødes allerede 

næste dag for at undersøge mulighederne for at gøre ide til virkelighed. 



 

 

Resultat blev en aftale om forkøbsret, så jeg sammen med andre interesserede via vores 

lokalkendskab og netværk kunne undersøge mulighederne for at få opbakning og støtte til at 

arbejde videre med ideen.  

Det meste af 2017 gik herefter med at udvikle ideen til et konkret projekt. 

Første fase var at undersøge interessen for ideen med henblik på at få samlet en projektgruppe af 

seriøst interesserede. De allerførste positive meldte sig hurtigt. Det er bl.a. de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Resultatet blev en projektgruppe på i alt 20 personer med vidt forskellige kompetencer.  

Hertil kom rådgivere fra kommunen, Knud Rasmussens Hus, Visit Nordsjælland, Søfartsstyrelsen, 

Skibsbevaringsfonden og Træskibs Sammenslutningen. 

Sideløbende søgte vi støtte til projektet hos Maritim Turisme Nordsjælland og fik 60.000 kr.,  

der var øremærket til professionel konsulentbistand til udarbejdelsen af en forretningsplan i 

samarbejde med projektgruppen. Dette arbejde varede det meste af foråret og efteråret 2017 og 

bestod af omfattende research og indhentning af erfaringer fra andre bevaringsværdige forenings-

og udflugtsskibe.  

I sommeren 2017 var KIVIOQ på visit i Hundested, hvor vi i samarbejde med skibets ejere, Jutta og 

Uwe, holdt Åbent Skib i tre dage for i alt ca. 600 personer. Den store interesse skyldtes bl.a., at 

TV2 Lorry lavede en direkte udsendelse fra skibet den første dag.  

TV Nordsjælland lavede også et indslag med meget informative interviews med de nuværende 

ejere, lederen af Træskibs Sammenslutningen og undertegnede. TV indslaget sætter kraftig fokus 

på betydningen af støtte til bevarelsen af Danmarks sejlende kulturarv. 

Træskibs Sammenslutningens journalist var også ombord ved den lejlighed, hvilket resulterede i en 

flot artikel i sammenslutningens medlemsblad.  

TV Indslagene og artiklen kan alle ses på Kivioqs hjemmeside. 

Samme sommer besøgte Skibsbevaringsfondens leder og jeg KIVIOQ, mens skibet lå på bedding i 

Egernsund. Formålet var at tjekke det 84 år gamle skibs sundhedstilstand. 

Der blev på baggrund af besøget udarbejdet en rapport med et meget tilfredsstillende resultat. 

Endvidere indeholder rapporten anbefalinger til fremtidige restaureringsopgaver, som der kan 

søges støtte til i Skibsbevaringsfonden. 

Fonden har erklæret KIVIOQ bevaringsværdig, og supplerer med at anse skibet som uerstatteligt 

på grund af skibet historiske baggrund. 

I hele 2017 og første halvår 2018 har bestyrelsen afholdt i alt 10 informationsmøder i vidt 

forskellige foreninger og forsamlinger forskellige steder - bl.a. her på havnen hos Proviant, 

Røgeristen og Bryghuset, for vi vil gerne samarbejde med flest mulige lokale aktører.  

Derfor satser vi også på at kunne holde fremtidige møder i Knud Rasmussens eget spisehus ’Knud’ 

(der ligger lige derovre på den anden side af havnebassinet), samt hos Havfruen og øvrige 

restauranter der har plads nok til alle os. 



 

 

 

Formålet med møderne var at udbrede kendskabet til projektet og tilbyde interesserede at 

deltage i eventyret som medlemmer af foreningen.  

Vi har også holdt separate møder med kommunens tidligere og nuværende borgmestre. 

 

I oktober 2017 introducerede vi hjemmesiden kivioq-hundested.dk og Facebook-gruppen  

’Kivioq til Hundested’. Nogle meget effektive ’værktøjer’ til markedsføring af Kivioq-projektet. 

Begge blev sponsoreret og produceret af Dialogdesigneren. Det er vores bestyrelsesmedlem, 

Carsten Legaard, der også er foreningens webmaster. 

 

Vi fik også produceret projektets første informationsfolder, der er blevet opdateret efter at 

foreningen blev stiftet. 

I den forbindelse skal det også nævnes, at vores lokale aviser, Halsnæs Avis og Frederiksborg Amts 

Avis har bakket projektet flot op ved at deltage i foreningens arrangementer og berettet om 

Kivioq-projektet for deres læsere. 

Alle disse aktiviteter har resulteret i at foreningen i dag har 86 medlemmer, og har fået etableret 

nogle effektive informationsplatforme. 

I efteråret 2017 forelå der så endelig en gennemarbejdet detaljeret forretningsplan, inkl. et 

investeringsbudget og et driftsbudget baseret på planens aktiviteter.  

På baggrund af dette materiale udarbejdede advokat, Eriks Turley, et oplæg til foreningsvedtægter 

i samarbejde med projektgruppen. 

Sideløbende udarbejdede en arbejdsgruppe grundlaget for kommende fondsansøgninger. 

Og så er vi igen fremme ved den 18. december 2017. 

11 medlemmer af projektgruppen godkendte vedtægterne, stiftede foreningen Kivioqs Venner 

Hundested og valgte en bestyrelse. 

Bestyrelsens første opgave var at aflevere en forberedt fondsansøgning til en fond alle involverede 

var enige i var oplagt for projektet. 

Det skete allerede dagen efter – altså den 19. december 2017. Ansøgningen omfattede støtte til 

alle projektets omkostninger - dvs. både til køb af skibet, nødvendige restaureringsopgaver og 

påkrævede investeringer til udstyr, der skulle sikre tilladelsen til sejlads med betalende 

passagerer. 

Da vi følte os på sikkerkurs, valgte vi ikke at søge andre fonde sideløbende, hvilket vi også var 

blevet anbefalet. 

  

Der gik næsten et halvt år før vi fik svar. Det var som bekendt et afslag uden begrundelse. 



 

I den mellemliggende venteperiode fik vi etableret samarbejde med bank, revisor og kasserer. 

Endvidere fik vi opsat en stor flot informationsstander på Hundested Havns bedste placering,  

og som tidligere nævnt afholdt informationsmøder. 

I den samme periode måtte vi finde en ny næstformand til foreningen, samt en ny kasserer, da de 

tidligere begge havde fået nye udfordringer. 

 

Efter afslaget fra den første fond søgte vi herefter sideløbende støtte hos fire fonde. 

Da vi i løbet af efteråret 2018 også fik afslag fra disse fonde, besluttede bestyrelsen at ændre 

strategien og grundlaget for fremtidige fondsansøgninger. 

Vi besluttede bl.a. at hyre en professionel fundraiser til at hjælpe os med valg af fonde og 

ansøgningsgrundlaget. 

Forretningsplanens aktiviteter og budget blev revurderet og i stedet for at søge støtte til hele 

projektet hos en fond, søger vi nu støtte hos flere fonde til de enkelte elementer af projektet 

 - eksempelvis til køb af skibet hos fond A, restaurering af styrehus hos fond B, rednings- & 

sikkerhedsudstyr hos fond C, navigationsudstyr hos fond D osv.…. 

Bestyrelsen har netop her til morgen godkendt de nye fondsansøgninger, der afsendes de 

kommende dage. 

Jeg skal i øvrigt huske at nævne, at vi allerede har fået positivt tilsagn på en ansøgning vi sendte 

sidste år. Det er fra Halsnæs Kommunes Visionspulje, der har givet tilsagn om et tilskud på 45.000 

kr. Beløbet kan dog først anvendes, når vi har overtaget KIVIOQ, og skibet ligger i Hundested. 

Nævnes skal også, at vi har sikret os en forlængelse af købsaftalen med ejerne. 

I den kommende venteperiode vil vi fokusere på at skaffe yderligere medlemmer til foreningen, 

for vi har erfaret, at fondene lægger stor vægt på, at der er god lokal frivillig opbakning til de 

projekter, de skal støtte. 

KIVIOQ kommer på besøg 

I venteperioden kan vi glæde os til, at KIVIOQ kommer på besøg og holder Åbent Skib den 5., 6., og 

10. juni kl. 14.00 – 18.00. 

Det sker i forbindelse med Hundested Træskibstræf den 6. og 7. juni, hvor KIVIOQ allerede 

ankommer den 5. juni, og vi har planlagt at skibet naturligvis skal lægge til kaj lige ud for 

Spisehuset Knud, hvor alle træffets besætninger skal nyde Knuds skipperlabskovs. 

Fredag den 7. juni kl. 9.00 sejler alle træffets ca. 40 bevaringsværdige skibe samlet til Holbæk i en 

venskabelig kappedyst, og i Holbæk skal de deltage i Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. 

Den 9. juni vender KIVIOQ retur til Hundested, hvor der igen vil være Åbent Skib 1. pinsedag  

kl. 14.00 – 18.00. 

Kivioqs bestyrelse vil naturligvis være repræsenteret ved Åbent Skib arrangementerne på KIVIOQ 

 og på sejladsen til og fra Holbæk. 



 

 

Tak. 

Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer. Først og fremmest fordi I positivt straks 

sagde ja til at ta’ med på ekspeditionen og eventyret, da I blev spurgt - siden for en kæmpe 

arbejdsindsats for projektet. 

Vi har holdt mange møder og tænkt mange kreative tanker sammen. Bestyrelsesopgaven har også 

givet meget hjemmearbejde og medført en omfattende mailkorrespondance. 

 

Indtil marts 2018 havde bestyrelsen samlet brugt 1.328 timer på projektet og kørt 4.650 km, samt 

sejlet en testtur med Kivioq. 

Siden har vi ikke haft tid til sådanne registreringer, men jeg ved, at der er brugt oceaner af energi 

og tid på at skaffe flere medlemmer til foreningen og økonomisk støtte til projektet.   

Der er tale om 100 % frivilligt arbejde og det skal I have stor tak for. 

Naturligvis også tak til foreningens medlemmer og sponsorer for jeres tålmodighed, som vi fortsat 

håber og satser på, så vi kan fortsætte projektet for fuld skrue. 

Værsgo hr. dirigent. Det var beretningen om Kivioq-projektet fra fødsel til nu! 

 

Per Makwarth 

03.05.2019 

  

 

.  


