CUK-Frederikssund
Formandsberetning 2014-15
April 2014
18 personer deltog i generalforsamlingen, forløb uden de store
problemer. Inge og Anne diskede op med hver deres fremragende
madret. Inge fejrede sit 40 års jubilæum med at slå pladen i det runde
bord uden særlige håndværks problemer.
Maj 2014
Carl fremviste vores flotte nye udstillingsvogn. En ellers stille huleaften til,
at, nyde sine naverhåndmadder i. Kisser kom på cykel helt fra Hillerød til
hulen (godt cyklede) Vibeke fejrede sit 20 års jubilæum. Kaare havde
medbragt dejlig kiksekage.
Juni 2014
besøgt andelslandsbyen sammen med Holbæk naverne. Med udstilling af
Håndværk/husflid. På Pinsestævne i Herning havde Carl taget vores nye
udstillingsvogn med over, som fik meget opmærksomhed og ros. Jan blev
valgt som suppleant i cuk hovedbestyrelsen. Denne måneds huleaften
foregik i Blødet.(Frederikssund) hvor man kunne høre Lystige Naversange
fra vores telt. Udstillingsvognen blev herefter flyttet til Jægerspris
kræmmermarked i dagene 27-29. juni. Jan havde taget sin vagthund med,
for at passe på Arne, Jan og Carl.
Juli 2014
Sommerferie

CUK-Frederikssund
August 2014
12 sommerglade naver var mødt op til vores årlige grillaften. Boderne
kom ud under den klare blå himmel. Pølserne blev spist med at
velbehage, sangstemmerne frisket op igen. Torben fik endelig sin 50 års
fødselsgave. 4 Naver med fane var samlet i Græse kirke. Til vores kære
Oles begravelse. (74år) Arne og Kaare stod for underholdningen til vores
24-32-24 besøgene fra Røde kors, som nød dagen. Vores første
loppemarked blev afholdt i en godt fyldt sal. Et nyt medlem til foreningen
var nærliggende, men desværre nej. Søren fra Samsø kom lige et smut
forbi hulen på sin knallert. Lidt større motorkræfter, var der da Roskilde
Nimbus Club kom et smut forbi hulen til kaffe og kage.
September 2014
naversvende og udstillingsvogn var endnu engang klar ved den årlige
Håndværk og Husflid på Andelslandsbyen Nyvang i en rigtig g god
weekend sammen med Holbæk Naverne i Nyvang. 2 glade musiker samt
nogle Naversvende fik en herlig dag ved Arne og Kates guldbryllup.
Oktober 2014
17 glade naver/venner var mødt op denne aften, efter bare 10 min havde
klokken allerede fået stress 4 personer nåede at slå på klokken inden de
første 10 min. Bestyrelsen indstiller Carl-Otto til æresmedlem i
Frederikssund Naver forening. I dagens anledning havde Kisser skaffet
åres første hele kasse juleøl. Afstemning om Svendens (blad)uddelings
måde, blev en sikker sejer til forslag nr. 2.17 stemmer for ingen imod.
Besøg af Conni fra kommunen ang. husleje og fremtiden.
November 2014
Carl-Otto overbragte hans ægte sølvmønt fra Marmorilik (Grønland) til
foreningens runde bord. Ellers en stille hule aften.

CUK-Frederikssund
December 2014
En fremragende udsøgt julefrokost, lavet af vores 2 super gode kokke.
Kurt og Arne.20 juleglade personer deltog i juleherlighederne. Besøg af 2
Naver fra Hillerød samt vores 2 egne medlemmer fra Als. Poul og Bente
fik mandelgaven. Vores nye indkøbte juletræ med pynt gav den helt
rigtige julestemning. Besøg af bygningssynet ang. nye vinduer/ gulv samt
hullet uden for.
Januar 2015
Endnu en herlig koge-bide sild aften i hulen, takke været Anne-Bente s
store indsats. Kaare kom med 501 gryde på størrelse med en mindre
olietønde. Besøg af Max Pers bagers bror.
Februar 2015
Godt besøgt denne aften af 20 personer. Flemming-Vibeke fra
Kolding/Stockholm havde medbragt en fremragende røget laks til alle i
hulen. 5/2 ankom 30 forventningsfulde og lystige efterlønsmurer til vores
årlige gule ærter menu plus pandekager selvfølgelig. 3 stk. musiker
(glarmester og svend) fik stemmebåndet til at vibrere på de ældre
murere. Igen en herlig dag i hulen.
Marts 2015
Kaare og hans brunkål er bare en smagsoplevelse i verdensklasse. 4300
kr. var åres indhold af bødekassen. Kurt og Poul. E blev de heldige vinder
af bødekassekonkurrence tillykke.

