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CUK-Frederikssund
Frederikssund d. 7. 4. 2006.
GENERALFORSAMLING 2006.

Der var samlet 16 personer til den årlige generalforsamling. Vi havde besøg af Karl fra
Hillerød, og Michael og Nicolay som er to tømmersvende og kommende naver når de
kommer hjem fra deres tur til Australien, som tager på valsen til i juni 2006. Vi ønsker dem
en rigtig god tur og held og lykke på vejen. Vi ser frem til at høre fra dem.
Efter en kort velkost fra formanden og en sang. Nr.35 i sangbogen blev Frank Ventrup igen i
år valgt enstemmigt til dirigent. (han modtog valget)
Derefter gik vi til Pkt. 2 der var oplæsning af protokollen af Dorrit.
Pkt. 3. Formandens beretning.
I formandens årlige beretning, takkede han for et godt år i CUK-Frederikssund, med et
pænt fremmøde til de arrangementer som vi har haft i den forgang år. Vi har også i år
haft besøg af efterlønsklubben for murer til guleærter med det hele. Ligeledes har der
været besøg af en privat klub MG, som står for Mere Gas, søm ønskede, at se en
naverhule og høre om vores ture til udlandet m.m.
Formanden takkede også Frank og Anna for deres gæstfrihed og dejlige gril aften i
deres dejlige have. Men da de ikke mere kan se tid og kræfter til i gen i år, vil vi alle i
Frederikssund sige dem tak for nogle dejlige timer hos dem.
Formanden kom også ind på Pinsestævnet, som han jo sagde, at det ikke har været næst
at planlægge og løfte en så stor opgave men at nu, er der styr på Pinsestævnet 2006.
Han sluttede sin beretning med, at udbringe et længe leve for Naverne i Frederikssund.
Pkt. 4. Regnskab ved Kassere Poul Berg.
Igen i år har han gjort det. (Overskud i kassen). Under gennemgangen var der kun få
punkter som blev berørt, så det var hurtigt overstået.
Pkt. 5. Gennemgang ved formanden og afstemning af forslag til delegeredelmødet.
Pkt. 6. Indkommende forslag. (der var ingen)
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Pkt. 7. Valg.
A.

Formand Kurt Rasmussen (2 år) Han blev enstemmigt genvalgt.

B.

Sekretær (2 år) Dorrit Hansen modtager ikke genvalg.
Så den nye sekretær blev Jan Johansen.

C.

Hulefar Arne Jacobsen (2 år) han blev genvalgt enstemmigt. Han modtog valget.

D.

Valg til bestyrelsessupleant blev Per Vejen.

E.

Valg til bilags kontrolant var Inge Henriksen, og hun ønskede genvalg og det blev
hun.

F.

Valg til at fanebære var Per Bager og også han ønskede genvalg, og sådanne blev det.

G.

Valg til festudvalget var Per Vejen, Gunner Henriksen og Jan Johansen, og de blev
genvalgt for et for 1 år.

Pkt. 8 Hulevagterne blev besat.
Pkt. 9 Eventuelt.

Efter at vi var færdige med generalforsamlingen takkede dirigenten for en god ro og orden,
hvorefter at vi gik ombord i de dejlige gule ærter, med alt hav der kunne tænkes af tilbehør
til som Kisser og Bente har stået og holdt varm til os i mens.
Karl fra Hillerød fortalte historier og gjorde opmærksom på, at Hillerød holdte indvielse af
deres nye hule lørdag d. 29-04.2006. Vi vil ønske dem tillykke med deres nye hule.
Efter et par hygelige timer sluttede vi af med at synge minderne.
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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FORMANDENS BERETNING 2006.

Ja så er der gået endnu et år. Jeg syntes det er gået rigtigt godt. Godt fremmøde
Pænt med arrangementer osv.
Hvis vi ser tilbage på vores hulemøder har vi haft Mange hyggelige timer
sammen med god naverånd. Vi har også haft besøg i hulen Flere foreninger
bl.a.. Efterlønsklubben for Murer og en privat klub MG der står for Mere gas.
Af de store arrangementer har vi tradition tro grillaften hos Frank og Anna Det
var som sædvanligt var godt besøgt. Der ud over havde vi Lam på spid, åbent
hus i forbindelse med foreningsdagen, vores årlige tur til Mørkøv
kræmmermarked, Julefrokost, kogesild med rigtig god underholdning, og ikke
at forglemme tømning af bødekassen.
Der kan også nævnes vores Navertur til Tyskland. I løbet af året er der gået
meget tid med bestyrelse arbejde ang. Planlægningen Af pinsestævnet. Men det
kommer til at fylde mere i beretningen til næste Generalforsamling.
Længe leve Naverne i Frederikssund Skål.
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GENERALFORSAMLING
CUK. FREDERIKSSUND
Den 7. april 2006
DAGSORDEN 7. APRIL 2006
Velkomst ved Formand Kurt Rasmussen
1. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere.
2. Oplæsning af protokol ved Sekretæren Dorrit Hansen.
3. Beretning ved Formanden Kurt Rasmussen.
4. Foreningens reviderede regnskab ved Kassereren Poul Berg.
5. Gennemgang ved formanden og stem af forslag til delegeredelmødet.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
A. Formand Kurt Rasmussen. (2 år)
B. Sekretær (2 år). Dorrit Hansen modtager ikke genvalg.
C. Hulefar Arne Jacobsen (2 år)
D. Bestyrelsessuppleant (1 år) Per Vejen
E. 11 bilagskontrollant (2 år) Inge Henriksen
F. Fanebærer(l år) Per Bager
G. Festudvalg: (1 år) Per V, Gunnar og Jan.
H. En eller to delegeret til pinsestævnet i Fr. sund.
8. Hulevagterne besættes
9. Eventuelt.
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Frederikssund 5. Maj - 2006

Til generalforsamlingen d. 7.4 - 2006 var vi samlet 16 personer.
Vi havde besøg af Karl fra Hillerød og Michael og Nicolay, som er to tømmersvende og
kommende naver, når de kommer hjem fra deres tur til Australien.
De tager på valsen til i juni 2006. Vi ønsker dem en rigtig god tur og held og lykke på vejen.
Vi ser frem til at høre fra dem.
Efter en kort velkost fra formanden og en sang, nr.35 i sangbogen, blev Frank Ventrup igen i
år valgt enstemmigt til dirigent (han modtog valget).
Formand Kurt Rasmussen blev enstemmigt genvalgt. Sekretær Dorrit Hansen modtager ikke
genvalg, så den nye sekretær blev Jan Johansen. Hulefar Arne Jacobsen (2 år) han blev
genvalgt enstemmigt.
Valg til bestyrelsessuppleant blev Per Vejen. Valg til bilagskontrollant var Inge Henriksen,
valg til fanebærer var Per Bager, valg til festudvalget var Per Vejen, Gunnér Henriksen og
Jan Johansen.
Efter vi var færdige med generalforsam¬lingen, takkede dirigenten for god ro og orden,
hvorefter vi gik ombord i de dejlige gule ærter, med alt hvad der kunne tænkes af tilbehør til,
som Kisser og Bente har stået og holdt varmt til os i mens.
Karl fra Hillerød fortalte historier og gjorde opmærksom på, at Hillerød holdt indvielse af
deres nye hule lørdag d. 29. 04.2006. Vi vil ønske dem til lykke med deres nye hule.
Efter et par hyggelige timer sluttede vi med at synge “Minderne”.
Med knoen i bordet. Jan Johansen
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Referat fra bestyrelsesmøde 29.juni -2006
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Indlæg fra nr.7

juli. 2006.
FREDERIKSSUND.

PINSESTÆVNET 2006.

Årets Pinsestævne blev afholdt i Frederikssund.

Der skal fra Frederikssund lyde en stor tak til alle der deltog i stævnet og en stor tak for
alle de flotte gaver som vi fik. Der skal også lyde en stor tak til alle sponsere som var
med til, at vi fik et par dejlige dage sammen.
Trods at stævnet startede med regn, blev vejret dog bedre til
sidst. Den tradionelle fanemarch i Frederikssund var vist en
våd affære, men med den gode naverånd blev den
gennemført, og selv om der vat lidt problemer med bussen
løste man også dette problem, nemlig ved at gå i læ for
regnen ved at gå på Postgården, for at få slukket den indre
tørst.
(Afgang ti fanemarch)
Efter et lille strømsvigt, hvor alt strømmen gik sig en tur, og satte vores kok og formand
på lidt af en prøve, kom huleaften i gang med en lille forsinkelse.
Huleaften var i en rigtig god Naver stemning, der blev spist
godt af bøf stroganoff (godt 75 kg kartoffelmos og ca. 25 kg
kød.). Efter at der blev uddelt gaver og taler m.m. blev der
spillet op til dans til den lyse morgen.
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Søndagen startede med, et overdådigt morgen bord, med alt hvad maven kunne begære.
Efter indtagelsen af morgenmaden, var det til det at, få taget det traditionelle fælles foto,
og efter den sædvanlige tumult kom billede i kassen.
Så var tiden til at tage på udflugt, og efter lidt vente tid
på bussen, kom vi af sted. Dette års tur gik til Tibirke
kirke, hvor der blev holdt en lille strække ben pause, oh
hvor tørsten blev slukket med kolde øl, far vores grønne
køleskab, som var en grøn dragkiste med et kobber
indsats, som blev fyldt op med øl og derefter
isterninger.
(Ondt i maven & hans kolde kølekasse) Vi siger tak til
Karl (ondt i maven) og Hulefar, som har stået for
fremstillingen af dette unikke køleskab.
Efter pausen gik turen videre til Græsted Veterantræf, hvor vi fik lidt og spise og drikke
og efter et par timer her gik turen videre til Laugø - Smedje, hvor Keld var klar og hade
tændt op i sin esse.
Her blev der smedet en lille hest sko. Herefter gik ture hjemover og med lidt sang og
historier i bussen, kom vi alle i godt humør tilbage hulen. Da var det blevet tid til Galla
aften. Alle nød den vidunderlig middag, som vores kok Jeanette at hade sammensat.

Vi vil fra CUK sig en stor tak til Jeanette og hindes stab af kokke og tjenere for en flot
indsats, og uden dem var det nok ikke gået.
Der skal også lyde et tillykke til Anton (Pastoren.) fra Stockholm med hæderen som
årets Naver.
Efter at vores formand med feber og næsten ingen stemme tilbage, hade holdt sin tale og
desserten blev indtaget, var det til dans, og her blev der danset og hygget til den lyse
morgen.
Mandag morgen var der igen et stort morgen bord, og efter et par hyggelige timer, hvor
der blev sagt farvel til alle, var det tid til at drage hjem over.
Der skal fra CUK-Frederikssund lyde en stor tak til alle, som deltog i stævnet, og som
var med til at gøre Pinsestævnet 2006 til en stor succes, og vi glæder os til næste år, hvor
det er Ålborg som er vært for Pinsestævnet.
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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Grillaften i hulen fredag d.7/7 2006.
Vi far CUK-Frederikssund, vil hermed gerne sige tak til alle de dejlige tilkendegivelser som
vi har fået angående Pinsestævnet 2006.
Efter, at Anna og Frank efter mange års tradition har været værter for os til vores årlige
grillaften måtte vi i år afholde grillaften i hulen. Vi vil fra CUK-Frederikssund sig tak til
Anna og Frank for de dejlige aftner vi har haft i deres dejlige have, og vi vil komme til at
savne Annas kager og kartoffelsalat.
Så i år afholdte vi vores årlige grillaften i hulen
med formandens medbragte grill. Vi var godt nok
spændte på hvor mange der ville fremmøde, men det
viste sig, at komme godt 25 personer, deraf kom der
7 Tyske svende som var på valsen her i landet.
Efter formandens velkomst, blev der spist godt af de
gode pølser og formandens hjemmelavet
kartoffelsalt og Bentes lagkage med dejlige jordbær
med det hele og hulefars tærter(Um-um, det, var
godt).

Så var det tid til, at vores 7 Tyske svende
ville underholde med en sang, og som både
formanden og hulefar skulle lære. Dette var
nemmere end så, da det kneb med hulefar at
følge med de unge mennesker.

Efter et på store støvler øl og et par krummelinger spil, var det på tide at, bryde op og tag
afsked med vores Tyske venner og efter at hatten var gået på omgang, hvor der blev samlet
ind til deres videre tur og med et ønske om alt held og lykke på deres tur blev der som vi jo
plejer sunget minderne. .
Og da vores næstformand Claus desværre ønsker at bosætte sig på Als med sig og
sin familie, vil vi fra CUK – Frederikssund ønske dem alt held og lykke i det
fremmede. Men vi håber ikke, at i, vil glemme jeres rødder og hvor i kommer fra.
Med knoen i bordet.
Jan Johansen.
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Gode Naver og Navervenner.
Så holder CUK – Frederikssund igen deres årlige Lam på spyd fest igen.
Foreningen invitere til fest på Græse Gl. Skole Lørdag d. 16. september 2006 kl.: 17:00.
Menuen består af:





Spidstegt lam & bøf til dem som ikke vil have lam.
Stort salt buffet samt tilbehør.
Kaffe m.m.
Diverse vin – Spirioutosa – vand med gær øl & vand
købes til hulepriser.

kan

Pris pr. person: 125 Kr.
Der vil igen i år, blevet spillet op til dans, med vores husorkester, nemlig Klarmesteren og
hans svende.
Vi glæder os til at se jer, så tilmeld jer til undertegnet, senest 10.september 206.

Tilmelding kan ske til:
Kurt Rasmussen Tlf.: 42248881
Pool Berg
Tlf. 47721777

E-mail: kkbr@c.dk
E-mail: poulbente@privat.dk.
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Hulemøde fredag d. 01-09-2006
Hulemødet d.1-9-06 måtte desværre udsættes en halv time, da vores thailandske naver (Hans)
havde glemt klokken.
Aften startet med en velkendt sang, herefter fik vi formandens beretning. Lam på spid (okse)
indk. levende musik med glarmester og svende 16/9/06.
Frederikssund kommune har udskrevet en penge check til vedligeholdelse af hulen.
Loftrummet over klubben tilhøre nu naverne. Menuen for os 13+1+1 personer (Heidi + Erik)
gæster lyd på (lysesort) hakkebøf m spejlæg samt rullepølse og Arnes gode ost.
Hans snedker (Hoppe) far Thailand var endelig vendt tilbage for et kort besøg til hulen. For at
fejre sit 25år´s jubilæum i Frederikssund. Efter flere forsøg med (lægtehammeren) lykkes det
ham, at få 25års pladen sat fast i bordet. Klokken ringede efter det veloverståede arbejde.
Hans vidste billeder fra Thailand, og berettede om livet derude. Formanden + kassereren var
vært for en omgang, for hulens 35 års levetid.
Vi siger tak.
Yngste mandens naverhilsen
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Hulemøde d.06.10.2006.

Bestyrelsen havde indkaldt til huleaften, hvor de bød på dejligt ost bord og vin.
Formanden bød velkommen til de fremmødte men håbede, at der var kommet flere end de
12 der var fremmødt.
Formanden mindes Carlo Ventrup, som er taget på sin sidste rejse. Carlo Ventrup var i sin
tid med til at starte Frederikssundsafdelingen, og det var jo en del. Vi mindes Carlo
Ventrup med et minuts stilhed. Æret være hans minde.
Carl Ondt i maven ringede derefter på klokken. Han var jo gået hen og blevet 48 år +
moms, som han selv siger. (Det er jo også en milepæl.).

Så var det Hulefars (Arne
Jakobsen) tur til, at slå sit 5
års mærke i det runde bord.
Og trods små fingre og et lille
søm og en lille hammer, så
lykkedes for ham, med hjælp
fra formanden.
Vi ønsker Hulefar tillykke med de 5 år. Han måtte også gå den tunge gang til klokken.
Der var denne aften godt gang i klokken. Denne gang var det Simon der ringede på
klokken.
Denne gjorte han faktisk to gange Førstegang var fordi han har haft fødselsdag og fordi, at
han skulle om tirsdagen rejse til Grønland, for at arbejde. Vi ønsker Simon en god tur.
Vi vil alle i CUK - Frederikssund sende Dorrit vores varme tanker i hindes svære tid, og vi
savner hende i vores midte. Og vi håber på bedring for hende.
Vi sluttede en dejlig aften, med at synge minderne.
Med knoen i bordet.
Jan Johansen
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Indlæg fra nr.12. december. 2006.
Frederikssund.

Hulemødet 3/1 l/o6. Startet med en stille før storm forestilling. vi var 12 personer til at synge
sang nr. 28. Kassereren måtte putte i bødekassen p.g.a brille mangel et øjeblik.
Formandens beretning var en bøn, til medlemmerne om at møde op til hulevagt. Eller
(BARE) ringe afbud til Arne.
Vi holder den årlige julefrokost 2/ 12-06 kl. 13. Husk (straks )tilmelding til Kurt. I dagens
anledning (SKAL) medbringes en pakke til 30 kr. . Samt et mindre bidrag til maden
(PENGE).
Dorrit og Kaj korn forbi hulen, og nød hule-stemningen. Vores 2 fødsellar var ikke bange for
at ringe på klokken.
Hilsen Per.
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Indlæg fra nr.1.januar. 2007.

Frederikssund.

Julefrokosten d. 2-12 havde kun 18 tilmeldte, men det betød ikke at den var kedelig, nej
tværtimod. Alle mødte op med godt humør og god appetit, så forudsætningerne for en god
aften var til stede. Formanden og fru. Kisser havde sørget for indkøb til det helt store
kolde bord, så da det var tilberedt kunne vi godt have været dobbelt så mange, og alle
ville være blevet mætte.
Aftenen forløb med sædvanlig hyggesnak og sange, og Sekretær Jan kunne ikke holde sig
fra klokkestrengen, så den blev rørt. Hulefar Arne fandt også en anledning til at prøve
klokken, og det var jo dejlig musik i alles ører.
Efter en dej lig eftermiddag sang vi minderne ved 18,00 tiden, men der var ingen der
havde travlt med at komme hjemad, så det blev noget senere vi sluttede. Næste hulemøde
er jo kogesild d.5. januar Hvor vi selvfølgelig håber på et stort fremmøde
Vi ønsker Dorrit og Jan tillykke med fødselsdagen, begge den 1. januar., Jan bliver jo 50
år..
Med naverhilsen Poul
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HULEAFTEN FREDAG D. 2. FEBRUAR 2007.

For en gang skyld, er der ikke rigtigt noget at berette far vores hulemøde i Frederikssund
denne gang.
Vi var samlet 5 svende til huleaften og selv om fremmødet ikke var sår stort, fik vi en
hyggelig aften ud af det. Der blev fortalt historier og slået på klokken i det der har været et
par fødselsdage i januar måned. Vi siger for det. Efter et par hyggelige timer sluttede vi med
at synge minderne.
CUK-Frederikssund prøver, at køre en hjemmeside, hvor vi har vores aktiviteter og fotos
fra vores fester m.m. Adressen til denne hjemmeside er:
http://www.sitecenter.dk/cuk-frederikssund/hjemmeside/.
I er meget velkomne til, at give jeres kommentar til denne side.
Dette kan i gøre på følgende E-mail adresser: jan-johansen@privat.dk eller på cukfrederikssund@mail.dk

Næste Hulemøde er D. 02 marts.07. Hvor bødekassen tømmes og det er Inge & Karsten
som har hulevagten.
Husk, at D. 13. april. 07 har vi generalforsamling og at Evt. forslag skal være formanden i
hende senest 8 dag før generalforsamlingen.

Med knoen i bordet
Jan Johnsen
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Frederikssund. Marts 2007
Frederikssund.
Ved hulemødet d. 2-3 var vi 12 fremmødte og deriblandt Bent Juhl Madsen der er forhandler
af arbejdstøj, bl.a. ”Naver” arbejdstøj.
Det er jo i marts vi traditionen tro tømmer bødekassen, og det blev den da også denne aften.
Som vi plejer gættede vi på indholdet, og Per Vejen kom nærmest, så han vandt præmien som
bestod af en kasse små kummerlinger.
Per uddelte straks en omgang af flaskerne, så vi kunne spille højeste tal, og kassereren tabte
Bente (kassererens kone) havde haft fødselsdag i starten af februar, og slog i den anledning
på klokken og betalte sig selvfølgelig fra det.
Vi siger tak til Bente. D. 7-3 var der besøg i hulen af 20 Murer (med ret til at bære sabel).
Det var efterløns klubben af Murer i Frederikssund og omegn. Det var 3. år i træk at de
besøgte os til gule ærter med hele svineriet til + grisehaler der var afskåret i nakken.
Det er blevet en tradition for dem og os. De mødes i hulen til den internationale drikketid (kl.
10.30 ). De møder altid op medbringende egne sange, samt flittigt brug af Naversangbogen.
Det blev en dejlig dag, der sluttede ca. kl. 16. 00. En stor tak til Hulefar Arne, Poul og Kurt.
Der er ikke så meget at skrive om i denne måned, da vi holdt generalforsamling den 13. april
som er efter deadline til Svenden. Der var ingen grund til at holde generalforsamling midt i
Påsken.
Med kno i bordet og efter redigering Poul Berg/ Kurt Rasmussen
Fødselsdage i april:
d. 21 Knud B Sørensen 90 År.
Se andet sted i bladet.
d. 26 Nicolay H Jensen
Fødselsdage i Maj:
d, 25 Poul Berg 70 År
d, 29 Per Nyberg 69 År
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