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CUK-Frederikssund
FORMANDENS BERETNING 2007.04.13.

Takker for ordet. Vi starter med at mindes Carlo Ventrup som vi mistede den okt. 06.
Vi kan sige at vores lille forening, har haft et travlt år siden sidste generalforsamling.
Allerførst vil jeg nævne pinsestævnet, som Frederikssund stod for i 2006. Hold da op, det Gik
bare godt. Det kan man takke jer for. Nu ved man hvor meget arbejde det kræver at
planlægge Et stævne. En stor tak til jer alle.
Jeg syntes ikke at vi skal gå videre i detaljer ang. Pinsestævnet, Ellers får vi ikke noget at
spise. Der har været div. arangementer i årets løb. Udover normale huleaftner, havde vi 7- juli
Grill- aften i Hulen med besøg af 7 tyske svende - September Lam på spid 6- oktober
Ostebord med rødvin m.m. December Julefrokost Januar kogesild
1 årets løb har vi fået 2 nye medlemmer (måske) Mikael og Nikolaj.
2 jubilæummer Hophans med forsinket 25 år Arne med de 5 år.
Vi kan også være glade for de forskellige gæster vi har haft i hulen. Besøg fra Murernes
efterlønsklub. Gæster til Kogesild
Samt vores husorkester Glarmesterens og hans svende.
Tillykke til alle med de runde fødselsdage.
Bøn til alle Hulevagter-Hulevagter
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CUK-Frederikssund
GENERALFORSAMLING
CUK. FREDERIKSSUND
Den 13. april 2007
DAGSORDEN 13. APRIL 2007
1. Velkomst ved Formand Kurt Rasmussen
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere.
3. Oplæsning af protokol ved Sekretæren Jan. Johansen
4. Formandens beretning ved Kurt Rasmussen.
5. Foreningens reviderede regnskab ved Kassereren Poul Berg.
6. Gennemgang af indkommende forslag til delegeredemøde samt afstemning
7. ved formand Kurt Rasmussen.
8. Indkomne forslag.
9. Valg.
A. Næstformand. Klaus Salomonsen. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Per
Vejen.
B. Kasserer Poul Berg. Modtager genvalg.
C. Bestyrelsesmedlem. Per Jensen modtager genvalg.
D. Bestyrelsessuppleant. Karsten Henriksen modtager genvalg.
E. 1 bilagskontrollant. Frank Ventrup
F. Fanebærer. Per. Jensen
G. Festudvalg 3 personer.
1. Gunnar Wilhelmsen.
2.?.------------------3. ?------------------H. En eller to delegeret til pinsestævnet i Ålborg.
10. Hulevagterne besættes 10. Eventuelt.
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CUK-Frederikssund
Frederikssund maj.2007

Den 14. april, holdt vi generalforsamling.
Der var mødt 14 frem, (håber der er nogen der er flove over udeblivelsen.) Den
blev afholdt i god ro og orden.
Vi holdt et minuts stilhed for vores bortgåede medlem Carlo Ventrup, som også
var en af medstifterne af klubben.
Vi fik indviet de nye sangbøger, og fik en masse gule ærter med hvad dertil
hører at spise, og de var som altid var lavet af Kurt, og Bente stod som
sædvanlig i køkkenet og knoklede. Til de gule ærter gav klubben 2 snapse til
dem der havde lyst til det.
Vi fik præsenteret vores nye hjemmeside, som i kan se på www.cukfrederikssund.dk.
Vi fik afsat hulevagterne, også til nogle af dem der ikke var til stede, og så en
lille bøn til jer som har disse vagter vil i ikke være søde at komme i god tid så
det ikke ender med at være hulefar der forbereder det hele, og hvis, i har lyst til
at tilberede noget andet end hvad vi plejer at få, så kontakt hulefar og aftal det
med ham.
Vi havde endnu engang besøg af Bent som er interesseret i at blive medlem hos
os. Kl. 2230 sang vi minderne.
Næste hulemøde er den.11Maj, og der Torben og Per V der har hulevagt.
Så siger vi tillykke med fødselarerne i maj det er Poul Berg som bliver 70 og
Per Nyberg.
Kisser
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CUK-Frederikssund
Hulemøde fredag d. 6. juni.2007.
Så var det igen tid til den årlige grillaften hos CUK-Frederikssund. Det var med stor
spænding om vi kunne holde den årlige grillaften efter alt det vand, som kom ned for oven.
Men det viste sig, at hvor herre der oppe igen holdt hånden over os. Det blev tørvejr, og så
kunne vi tænde op i grillen.
Der kom 23 til grillaften og vi glæde os til, at sætte tænderne i formandens dejlige
hjemmelavet kartoffelsalt og de dejlige pølser fra slagteren de var på ca. 170 g. stykket.
(altså pølserne). Og Bente Bergs dejlige lagkager.
Formanden bød velkommen og efter snag nr. 50 i sangbogen gav han ordet til vores nye
suppleant i HB. Torben Silving (Tillykke med valget). Han fortalte lidt om Pinsestævnet i
Ålborg og han havde også stævne banneret fra 2006 med til os.
Vi vil ligeledes takke Hørning og Århus for den forsinkede gave til CUK-Frederikssund,
som vi skulle have haft da vi afholdte Pinsestævnet i 2006. Tak skal i have for gaverne.
Formanden bad Gunnar Vilhelmsen om, at komme
op til det runde bord. Det vidste sig nemlig, at
Gunner Vilhelmsen ubemærket var gået hænd og
blevet 65 år. D. 23-03.2007. Vi vil med et forsinket
tillykke til Gunner ønske ham hjertelig tillykke med
dagen og takke ham for det store stykke arbejde som
han altid som naver ven ligge i vores forening. Tak
skal du have og alt godt frem over ønskes du af
CUK-Frederikssund.

Ligeledes vil vi fra CUK-Frederikssund ønske Birger Svendsen tillykke med sit 25 års
jubilæum d. 09.06. 2007
Så var muren blevet tørstig, og begav sig op til klokken
og tog fat i snoren og fik den til at ringe og derefter måtte
han jo til lommen og gav en omgang til hulen. (Vi takker
for den heltemodig gerning) Han ville jo have, at sang
nr.15 ” I et vinhus vil jeg sige” blev sunget. Som sagt så
gjort.
Efter et par dejlige timer, var det på tide at bryde op, og
som traditionen er, blev det gjort med at synge minderne.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Per Bogart.
Flemming Birkegård.
Søren Bisgård.

med de 68 År den 29. August 2007.
med de 55 År den 23. August 2007.
med de 49 År den 05. August 2007

Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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CUK-Frederikssund
HULEMØDE FREDAG D.3. AUGUST 2007.

Der var mødt 22 svende og naver venner op til hulemødet. Det var ligeledes dejlig, at have
Dorrit i bland os igen. Det var Gunner & Poul, som der hade hulevagten.
Formanden bød velkommen, og særligt til Birger Svendsen, som skulle slå sit 25 års mærke
i det runde bord. I hans beretning kom han ind på vores næste store fest, nemlig det årlige
lam på spyd/oksebøffer som løber af stablen lørdag d.8. september 2007. og han kom også
ind på, at vi igen i år skal til kræmmermarkedet i Mørkøv, som er den sidste weekend i
september.
Efter hans beretning sang vi nr.28 i Sangbogen.
Så var det tid til at Birger
kom op til det runde bord
for, at slå sit 25 års mærke i
bordet. Der var lagt plaster
frem, hvis det skulle gå galt
med, at bruge den lille
hammer. Vi vil fra CUKFrederikssund. ønske Birger
tillykke med de 25 år i CUK.
Efter at have slået sin plade
fast i bordet, kvitterede
Birger med, at slå på klokken. Og da Birger valgte nr.18 i
sangbogen (Jeg synger om et lille dyr), en sang, som vi
ikke synger så tit og derfor måtte bødekassen jo også frem, da der var flere som sang en lille
smule forkert.
Så var det Leif, som ved et (uheld) kom til at gå ind
i klokken. Det viste sig, at Leif havde fødselsdag d.
25. juli. 2007.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med
fødselsdagen til:
Per Jensen
Birger Svendsen
Michael Lindquist
Carl Enevoldsen
Husk, at der ikke er hulemøde i september, da der er lam på spyd lørdag d.
8.september.
Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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CUK-Frederikssund
LAM PÅ SPID LØRDAG D.08. SEPTEMBER 2007
Der var ikke nogen huleaften i september, da vi jo afholdte det årlige lam på spid lørdag
d.08.september.
Igen i år gik lam på spyd godt. Der var naver & naver
venner fra nær og fjern, selv fra Sverige var der besøg
af Anton. De nød godt af lammet, oksehøjreb og
svinekam, som var tilberedt på gril og et stegt på grill.
(uhm det var godt).
Anton takkede mange gange for det fine arrangement
som var sat for dagen.
Jeanette (Kurts
datter) kom igen i
forret som bestod
buddadej med en

år med en lille overraskelse som
af en dadel med bacon og en lille
pesto.

Der blev sunget
lystigt fra
sangbogen og der
var et par personer som måtte til lommerne og betale til
bødekassen, da man ikke kunne synge rigtigt eller man
sad og småsludrede i mens. (vi takker mange gange).

Efter et par hyggelige timer med dans og musik, var
det på tide, at synge minderne, da Københavnernes
bus kom kl:23:00. Og der var også en person, som
måtte samle sønnens tusser op, da han ikke kunne
holde fat i nettet, om det skyldtes øllet, eller han
bare var lidt klodset vides ikke.
Vi vil også gerne takke Jeanette – Kisser og Bente
for deres store uvurderlige hjælp, det er utroligt, at
de troligt kommer hver gang der er, et støre
arrangement i hulen. Det er godt nok utroligt, at der
ud af 37 medlemmer i CUK-Frederikssund kun kom 9 svende med koner og børn til vores
eget arrangemang. Dette må vi kunne gøre bedre næste år?
CUK-Frederikssund vil ønske tillykke med fødselsdagen til.
Claus Salomonsen
Simon Sylvest
Flemming Birkegård
Eugen Uhl

03-1
04-1
05-1

Med knoen i bordet. Jan Johansen
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Turen til Mosel 2007.
De 3 musketerer.
D'Artagnan (Arne fra Frederikssund,
Aramis.(Den pigeglade - Freddy fra Holbæk) og
Portos (Den madglade – Jan fra Frederikssund)
Vi vil hermed takke alle der var
med på turen til Mosel for et par
herlige dage i det dejlige Mosel.
Humøret var højt og solen var
varm og øllet var koldt, og denne
sammenblanding fik søvnen frem
hos nogen, som måtte have en lur
nede ved floden og amorinerne til
at blomstre hos Aramis.
Aramis fik sin Bitte ein Bitten.
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CUK-Frederikssund
MØRKØV HESTE & KRÆMMERMARKED.

I gen i år var foreningerne fra Holbæk & Frederikssund samlet til heste & kræmmermarked i
Mørkøv i Weekenden d.28 – 30.september 2007.
Det er jo gået hænd og blevet en tradition, at vi skal til kræmmermarked i Mørkøv, men i år
var det lidt af et mudderbad, så det var lidt af en prøvelse, at begive sig ud på pladsen, men
det holdte ikke os fra, at komme op til det Irske telt, for at høre vores Irske venner spille og
smage på det gode øl.
Der skal også lyde en stor tak til dem der kom med brød til kaffen og var med til at vise
CUK-Naveme udadtil. Selv Bitten var kommet helt fra Jylland for, at være hos os, eller var
det nu Freddy hun ville se? Vi må håbe, at vi til næste år må få et bedre marked med masser
af sol.

Med knoen i bordet.
Jan Johansen.

Protokol 2009/10- CUK-Frederikssund

Side 10

CUK-Frederikssund
REFERAT FRA HULEMØDET FREDAG D. 5. OKTOBER 2007.
Vi var mødt 16 personer op til hulemødet og det var Per og Leif der hade hulevagten, men da
Leif ikke kunne komme måtte hulefar træde til.
Formanden bød velkomme til vores gæster fra Hillerød og til de nygifte Jeannette og
Magnus. (Formandens datter & svigersøn). Han bød særligt velkommen til gæsterne fra
Hillerød og kom med en lille opsang at det var dejlig, at se så mange af vores egne
medlemmer, 7 svende var mødt op til hulemødet.
Og han bød også velkommen til sin søn, som var til mødet i aften, da han var på studietur, da
han skal skrive om naverne på engelsk.
Han kom også med en lille beretning om vores tur til Mørkøv kræmmermarked som han
samlinger med Roskilde festivalen. Herefter slog han på klokken da det vidste sig, at han har
haft fødselsdag. (Redaktøren beklager meget, at han har glemt formandens fødselsdag).
Efter at have nyt Per og hulefars dejlige mad, var det Gunner Vilhelhelmsen der slog på
klokken.
Gunner var nemlig gåset på deltids pension, så han kan møde senere og gå tidligere hjem. Vi
ønsker Gunner held og lykke med sin deltids pension..
Der er jo et ordsprog som lyder ” Det er jo så yndigt at følges ad” så Magnus måtte jo også gå
den tunge gang op til klokken, men først efter at han fik lov af Jeanette. Vi takker mange
gange for den store helt dåd.
Nu var det næsten blevet en sport, at gå op til klokken, så minsandten om vores gæster fra
Hillerød også måtte prøve vores klokke. Vi siger så mange gange tak.
Efter al den slåen på klokken og sange, blev det tid til at slutte for i aften og det gjorde vi
med at synge minderne.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Karsten Henriksen
08-11,2007
Arne Jacobsen 09-11,2007
Torben Silving 15-11,2007
P/S. beklager, at der ikke er fotos denne gang, men mit kamera er gået i stykker.
Med knoen i bordet.
Jan Johansen.
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Frederikssund d. 2.november 2007
Ved hulemødet d.2-11. var 13 medlemmer og gæster mødt op.
Formanden havde meldt afbud, og da næstformanden også var
fraværende bød Poul velkommen til de fremmødte, og vi sang traditionen
tro " Når samlet er vor naverflok ".
Inge og Karsten kom lidt senere, de havde besøgt Dorrit på Hospice i
Frederiksværk. I aftenens løb blev klokken flittigt rørt af denne måneds
fødselarer, Torben Arne og Karsten og vi siger tak til dem. Det var et
hulemøde hvor snakken gik, og alle hyggede sig. Da begge hulevagter
udeblev havde Arne som sædvanligt sørget godt for bespisningen.
Næste hulemøde er Julefrokost d. 1 dec. Hvor vi håber at rigtig mange vil
tilmelde sig. I Januar måned har vi så Hulemøde med Kogesild d.4 januar.
Hvor vi håber at glarmesteren og hans svende møder op og er med til at
underholde.
Fødselsdage i December: Inge Henriksen d. 12 Frank Ventrup d. 21 ( 75
år ) Erik Sennenwaldt d.27 ( 65 år)
Med naverhilsen Poul
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CUK-Frederikssund
FREDERIKSSUND 2007
Det er med en stor sorg, at modtage beskeden at Dorrit Hansen efter
længer tids sygdom er taget på sin sidste rejse. I denne svære tid går
vores tanker til familien og pårørende. Dorrit Hansen var med sit væsen
en dejlig og kærlig person, som vi alle vil komme til at savne i vores
midte. Ære være hindes minde.

Julefrokost lørdag d. 1.december 2007.
Så var det igen tid til at holde den årlige julefrokost med alt hvad der
hører til et veldækket bord. Vi var samlet 23 personer denne dag til et par
hyggelige timer. Men da vores formand og hulefar samt Torben havde
travlt i køk-kenet, måtte næstformanden Per Vejen, byde velkommen til
julefrokosten.
Derefter sang vi: " Når samlet er vor naverflok". Så var det tid til at gå
ombord i det veldækket bord, som Formanden - hulefar & Torben havde
frem-bragt. Der var alt hvad maven (maverne) kunne begære.
Da der blev foreslået, at vi skulle synge nr. 58 fra sang-bogen, måtte vi
andre vente på, at Frank Ventrup kunne løsrive sig fra julebordet og dets
glæder. Men vi kom i gang med sangen, og da der var en eller flere der
ikke kunne holde sig til den oprindelige tekst måtte bødekassen jo komme
på bordet.
På et tidspunkt måtte Formanden & Hulefar slå saks -papir-sten om osten
eller risalamanden skulle på bordet. Det var osten som vandt.
På et tidspunkt havde Kurt sin kamp med at
få rensdyret Rudolf til at stå stile. Om det var
kontakten eller snapsen eller om det skyldtes
at hans øjne ikke længer er hvad de har
været? skal i denne stund være usagt, men
det tog sin tid, men det lykkedes for ham at
få Rudolf til at stå stille.
Så var det tid til at risalamanden kom frem, og på retfærdigt vis blev der
øst op af fadet, så alle fik en chance for at få mandlen. Det skulle vise sig,
at det var Inga som var den heldige.
I år foregik gaveuddelingen på den måde, at en fik lov til at vælge en
gave fra bordet og som han så skulle give til en anden og som der efter
valgte en ny gave og gav den vi-dere osv.
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Da vores alle stammens dejlige bamsefar Frank
Ventrup fylde 75 År.
Fredag d. 21. December 2007.
Vi vil alle fra CUK-Frederikssund ønske Frank et
hjerteligt tillykke med den store dog og med et
ønske om alt godt i fremtiden.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Jan-Erik Johansen 51 år 01-01 2008.
Husk at næste møde er kogesild
fredag d. 04. Januar 2008 kl:19:30 i hulen.
Husk at give besked til Formanden eller Hulefar om i kommer.
Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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KOGESILD 4. JANUAR 2008.
Der var mødt ca. 30 op til vores første møde i år og der var traditionen tro kogesild
og frikadeller til dem der er sild i sig selv ;-)
Glarmesteren kom, jeg vil næsten sige traditionen tro, forbi med deres dejlige musik
og spillede for os, de havde 5 års fødselsdag den dag og derfor var Anita oppe og
slå på klokken og så fik vi at vide de ville udkomme med en ny cd her til maj, den
glæder vi os til, samt at vi næste gang kan optage Anita som medlem hos os.
Vi havde også et hurtigt besøg af vores yngste medlem Nicolay som lige var kommet
hjem efter at have været først i Australien og dernæst på Grønland at arbejde.
Så havde vi sørme også besøg fra Jylland hvor Lisbeth har rykket teltpælene over,
dejligt at se hun har det godt.
Også vores lokale pølsemutter fra Frederikssund og hendes veninde (som har malet
det flotte naverbillede) kom og var med denne aften.
Desværre kunne borgmesteren ikke komme, men til gengæld kom Poul Erik som
repræsentant for TIB, da Karin var blevet syg.
Vi holdt 1 minuts stilhed for Dorrit som drog ud på sin sidste rejse i sidste måned.
Frank havde snaps og øl med til alle for han har rundet 75 lige før jul. Endnu engang
tillykke og tak for en god dag.
Der blev ringet livligt på klokken, TIB gav en omgang Jan havde også haft
fødselsdag, og tak til dem og selvfølgelig også glarmesterens svende for de våde
varer.
Vi sang minderne kl. 22,15 før de første skulle hjem.
Så ønsker vi Keld og Else en god tur til Australien i de næste 2 måneder, og tillykke
til vores køkken fe Bente som heller ikke denne aften var til at drive ud af køkkenet
hun bliver 70 år den 2 februar.
Og den samme dag siger vi tillykke til Kaj og Claus med deres fødselsdage den 18
februar er det så vores næstformand Per Vejen vi siger tillykke til og den 24 Februar
er det Bent der fejres tillykke til jer alle.
Næste hulemøde er den 1 februar hvor Jan og Kurt har hulevagten.
Ved hulemødet den 7 marts har Karsten og Inge hulevagten, og vi tømmer
bødekassen.
Husk jer der har hulevagt skal møde ind lidt før, og eventuelt at ringe til hulefar hvis i
selv har forslag til menuen.
Kisser
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CUK-Frederikssund
FREDERIKSSUND
MARTS 2008
Fredag den 7. marts var dagen hvor Bødekassen skulle tømmes. Både formanden og
næstformanden var fraværende, men kassereren Paul klarede aftenen med bravur.. Hele 13
Svende var mødt op på denne dejlige forårsaften i marts, så meget hurtigt fik vi „Ludvig d. 14"
med til bords, vi skal ikke have nogen ulykker hos os. Inge og Karsten havde hulevagten og med
god hjælp fra Hulefar fik vi mad på bordet. Anita - vores nyeste medlem - gav en smagsprøve
på den CD som er på vej fra „Glarmesteren og hans Svende" og gruppen håber, at CD som
indeholder flere naversange er færdig til salg tirPinse. Der blev slået på klokken flere gange,
bl.a.
havde Bente rundet de 70 og Karsten havde været medlem i hele 35 år - Ups hvor tiden går.
Snakken gik lystigt og et af de store samtaleemner var det forestående pinsestævne i Stockholm
hvor vi fra Frederikssund kommer med mindst 11 personer - så har jeg ikke sagt for meget. Så
var det tid for bødekassen - vi talte og talte - helt overdådigt nåede indholdet op over 3400,- et
godt tilskud til huslejen må man sige, og da Anita var den hvis gæt var tættest på, var det hende
der gik hjem med Whisky og puddersukker - hvad mon hun vil bruge det til? Næste møde den
4. april hvor vi har Generalforsamling - husk at møde talstærkt op, her har du nemlig den
bedste chance for at gøre indflydelse på arbejdet i din afdeling. Vi ønsker tillykke med et par
mærke-dage: Knud fylder 91 den 21.4. - Aksel har 25 års jubilæum den 20.4. - Nicolai fylder år
den 26.4.

Med kno i bordet Inge Henriksen
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