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Generalforsamling i CUK-Frederikssund. Fredag d.4. april 2009

Fredag d.4. april 2009 var det igen tid til generalforsamling
i CUK-Frederikssund. Det var mødt 17 svende og venner
op til dette års møde. Dette må kunne gøres bedre, da det er
denne ene gang om året man har indflydelse på din
forenings arbejde og beslutninger, så jeg vil opfordre at
man møder op på generalforsamlingen.
Som vanen tro bød formanden velkommen til generalforsamlingen og foreslog
at Frank Ventrup varetog ordstyre posten, som han jo plejer at gøre med en hård
men retfærdig hånd.
Formanden startede sin beretning med de vise ord om, at endnu et år er gået og
fremhævet, at vi har haft et jævnt fremmøde til vores arrangementer, som vi
plejer. Her kom han ind på de arrangementer, som har været i løbet af året og
takkede alle der har været med til, at gøre disse til en glædelig begivenhed i
CUK-Frederikssund.
Da disse vise ord var sagt, var det tid til at tage fat på dagsorden. Efter
oplæsning fra protokollen, var det regnskabet, som skulle fremlægges, og her
var der et par spørgsmål til dette.
I år var det vores Næstformand Per Vejen og kassere Poul Berg og
bestyrelsesmedlem Per Jensen der var på valg og alle modtog genvalg. Vi siger
tak. Ligeledes blev Karsten Henriksen genvalgt som bestyrelsesuppelant.
Der var kommet et indlæg til generalforsamlingen.
Der var kommet et forslag fra hovedkasserne Frode Zachariassen om en
nødvendig prisstigning i CUK- i 2009, og vi afventer
beslutningen fra delegertmødet, i pinsen.
Det andet indlæg, var, at vi nedlægger festudvalget og i
stedet for festudvalget vil i fællesskab løse de opgaver,
som der nu måtte være når der skal holdes fest m.m. i
foreningen. Dette blev vedtaget.

Det sidste forslag var, at der blev lavet en Week-kend, hvor der blevet arbejdet
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på udstillingsvognen, som står i Mørkøv, og som gerne skulle være færdig til
Pinsen, da den skal til Græsted Veterantræf i pinsedagene.
Til sidst blev der valgt delegeret til pinsestævnet og huleaftnerne blev besat.
Generalforsamlingen sluttede med, at formanden kom med en bekendtgørelse,
at dette var hans sidste år som formand, og at vi ved næste generalforsamling
må finde en ny formand. ( Det må vi kun håbe på, at han fortryder?)
Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at bryde op med at synge minderne
og sige tak for denne gang, og at vi ses igen til huleaften fredag d. 1. Maj-2009
kl.19:30, hvor set er Klaus & Anita der har hulevagten.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.

Poul Berg. D.25. maj.2009.
Per Nyberg. D. 29. Maj.2009.

Med Knoen i bordet
Jan Johansen.
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GENERALFORSAMLING
CUK. REDERIKSSUND.
Den 3. april 2009

Dagsorden.
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 delegeretmøde
7. Indkomne forslag
8. Valg.
A. Næstformand. (2år) Per Vejen, modtager genvalg.
B. Kasserer Poul Berg. (2år) modtager genvalg.
C. Bestyrelsesmedlem. (2år) Per Jensen modtager genvalg.
D. Bestyrelsessuppleant. (lår) Karsten Henriksen modtager genvalg.
E. 2 bilagskontrollant. (2år) Frank Ventrup
F. Fanebærer, (lår) Per. Jensen
H. En eller to delegeret til pinsestævnet i Silkeborg.
9. Hulevagterne besættes
10. Eventuelt.
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Formandens beretning 2009-04-03. CUK’s fr. Sund
Så er der gået endnu et år. Hvordan er dette år så gået? Vi har haft jævnt fremmøde til vores
arrangementer, som vi plejer, og det kan vi ikke klage over. Når vi ser tilbage fra sidste
generalforsamling, er der sket mange ting.
Heldigvis har vi ikke mistet nogen medlemmer, til deres sidste valsetur. Måske lige Knud,
men han har ønsket at melde sig ud af foreningen pga. sygdom. Det var ellers vores ældste
medlem.
Årets store begivenhed var nok Pinsestævnet i Stokholm. Stort fremmøde fra os i
Frederikssund. Det var godt nok nogle dejlige dag vi havde. En stor tak til Stokholm. Så
blev det sommer, og heldigvis er folks ferie efterhånden forskudt meget. Så blev det tid til
at nogle drog til Mosel og efter hvad jeg har hørt skulle humøret havde været højt.
Sensommeren bød på vores Lam på spid og Skolens 100 års jubilæum. Stærkt efterfulgt
kom Mørkøv kræmmermarked. Jeg vil sige en stor tak til Keld, der mødte op med en
mobil smede-esse. Det var virkelig noget der kunne trække folk til.
Efterhånden blev det efterår og vinter. Vores julefrokost og kogesildene i januar gik fint.
l februar havde vi, efterhånden traditionen tro, besøg af Kongelige privilegeret Murer fra
efterlønsklubben i Frederikssund og Nordsjælland, til gule ærter med hele svineriet til.
Stort fremmøde ca. 30 mand. En stor tak til jer svende der hjalp på denne travle dag.
Ellers er vi nået frem sidste møde hvor bødekassen blev tømt, næsten uden snyd. Kære
naver og venner nu vil jeg sige jeg tak for daværende år, og håbe alt godt for vores
forening.
SKÅL,
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Frederiksværk d. 12-03-2009

Forslag til generalforsamlingen 03-04-2009!
Som der står i den nye udgave af vedtægterne som er godkendt af
HB, skal størrelsen af beløbet i hulekassen vedtages på
generalforsamlingen,
Den seneste vedtagelse jeg kan se, er i vedtægterne fra aug.2003 hvor
beløbet er sat til kr. 1400,00. Spørgsmålet er, om dette beløb stadig er
relevant, eller at dette skal ændres.
Mit forslag er derfor at man på generalforsamlingen vedtager det beløb der
må være i hulekassen, så hulefar har noget at købe ind for. Større indkøb,
som f.eks. indkøb til " Lam på spid " betales fra kassererens kasse.
Ligeledes foreslår jeg at overskud fra salg af 01-Vand og Vin ved " Lam på
spid "tilgår kassereren, da det derved er nemmere at få et realistisk billede
af hvordan det løber rundt.
Poul Berg
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Frederikssund. 1.maj 2009
Til hulemødet d.1ste maj var der kun mødt 10 svende op i hulen. Gad vide om
resten var ude at demonstrere? Ved formandens fravær bød næstformanden
velkommen til de fremmødte, og vi startede til afveksling med nr. 35 i
sangbogen.
Hulevagten havde Anita og Klaus fra Glarmesteren og Svende, og de havde,
fremtryller en pragtfuld skibberlabskovs, synd der ikke var flere til at nyde den.
I aftens løb kom ”Carl ondt i maven” for tæt på klokken, og gav derfor en
omgang til ganen. Vi siger tak til Carl.
Formanden og Per bager havde hentet udstillingsvognen i Holbæk, og vi
besigtigede den. Der mangler stadig en hel del før vi kan bruge den, og nogle
satte. ? ved om det kan betale sig, men ved en kraftig indsats vil det nok kunne
lade sig gøre at få den op at stå igen.
Efter en vellykket aften sluttede vi af med minderne.
MED NAVERHILSEN
Poul.
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Frederikssund. Hulemøde d.5.juni 2009
Til hulemødet d. 5.juni 2009 blev en stille men hyggelig aften, da der kun 8 der var mødt op
til denne huleaften..
Per Vejen bød velkommen i formandens fravær. Per og
Poul berettede om det netop overstået Pinsestævnet i
Silkeborg og det var efter deres udsagn gået godt derover.
Der blev ad også slået på klokken denne aften. Den første,
som overraskede alle ved, at slå på den, var Poul Berg, han
har jo haft fødselsdag, men han kunne ikke huske om det
var 27 år eller om det var omvendt?
Den anden, som gik den tunge gang til klokken, var Gunner Vilhelmsen, som kunne
berette, at han har haft 40 års jubilæum, som selvstændig. Der skal lyde et stort tillykke til
Gunner fra CUK-Frederikssund.
Hvad angår udstillingsvognen har der også været travlt med, at få den færdig, så vi kunne få
den Græsted Veterantræf i Pinsen.
Men der skal lyde en stor tak til Aren og Per Jensen, som har lagt et stort stykke arbejde i
vognen, så den kunne blive færdig.
Aren og undertegnet havde et par pragtfulde dag med
udstillingsvognen på Græsted Veterantræf. Der var en stor
interesse i at høre om vores forening. Der blev fortalt
røverhistorier af Arne, som tilbød gamle historier for en
halvtresser og nye for en hund.
2.pinsedag dukkede Freddy & hans Bitten op, og det var
hyggeligt, at de kom helt far Holbæk. Men vi kunne godt
tænke os, at der var flere der var med til, at hjælp med i
vognen.
Vi sluttede en hyggelig aften med at synge minderne.
CUK-Frederikssund vil ønske tillykke til.
Leif Bergstrøm med de 70 år.
Aksel Gustavsen
Eugen Uhl.
Søren Bisgård

25-07 - 2009
19-07 - 2009
01-08 - 2009
05-08 – 2009

I ønskes alle en rigtig god sommer, og vis ses igen til grillaften fredag d.3. juli. I hulen.
Med knoen i bordet
Gumminaveren.
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Frederikssund. Juli 2009
Til grillaften var der mødt 24 personer op til en
dejlig sommeraften ved grillen, hvor der blev grillet
pølser og dejlige kartoffelsalater samt diverse salat,
som Kisser kom med.
Formanden bød velkommen til alle og til vores gæst
fra tømmerfirmaet N. H. Hansen & søn, som
var kommet for, at informere os om et forestående
100 års jubilæum, som de skal afholde den
17.august 2009, hvor de gerne kunne tænke sig at der kom et par svende i tøjet.
Historien bag firmaet N.H. Hansen.
N. H. Hansen & Søn blev grundlagt af tømrer Niels Herman Hansen den 17.
august 1909.
Niels Herman Hansen, der var født i Sakskøbing i 1874, blev efter skolegangen
sat i lære som tømrer. En måned efter sin 18 års fødselsdag var han udlært med
en svendeprøve, der blev antaget med prædikatet "meget god".
Efter en lille snes år som naver i Bøhmen, Schweiz,
Tyskland og Frankrig startede han sit eget firma i
Hellerup. De følgende år drev Niels Herman
Hansen firmaet frem til en betydende tømrer- og
entreprenørvirksomhed.
Umiddelbart før 25-års dagen for firmaets start
optog Niels Herman Hansen sin søn Gunnar
Herman Hansen i virksomheden.
”Citat fra N.H. Hansens & søn hjemmeside. http://www.nhh.dk/.
Det var en utrolig dejlig aften, hvor det blev
hygget og sunget sange far sangbogen og fra
højskolesangbogen, hvor CUK –
Frederikssunds, nye sang kor stod for aftens
underholdning.
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Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at sige tak for i aften og på gensyn
fredag d. 7. August 2009, hvor det er Poul Berg & Gunner der har hulevagten.
Tillykke til.

CUK - Frederikssund ønsker tillykke til:

Søren Bisgård.
51 år 05-08-09
Flemming Birkegård.
57 år 23-08-09
Per Bogart
70 år 29-08-09.
(Et stort TILLYKKE)

Husk, at der er Lam på spid lørdag d. 29.august 2009,
Så sæt denne dag af til fest.
Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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Frederikssund – hulemødet 7.august 2009

Ved hulemødet d.7. aug. var hele 10 personer mødt op, og det var mere end vi
havde forventet i det gode vejr
Da formanden var på ferie bød næstformanden velkommen til de fremmødte,
bl.a. Kjeld der havde forvildet sig ud i hulen. Det må ha været en hård tur, for
han var åbenbart så træt, at han måtte støtte sig til klokkestrengen.
Vi kvitterede herfor med blæren. Anna havde bagt en dejlig kringle, selvom
Poul Erik som bar den ind, påstod at det var ham, men vi siger Anna mange tak
for det påfund. I løbet af aftenen sang vi flere af de sange vi sjældent synger,
men det var godt at få genopfrisket dem.
Vi sluttede som vi plejer denne dejlige aften med minderne. Da vi ikke har
hulemøde i september vil vi her sige tillykke til Per bager - Birger - Carl ondt i
maven - og Kjeld der alle har fødselsdag i september og Poul Erik-Simon - Kurt
- og Anita Bondy (65 år) der alle har fødselsdag i Okt.
Husk Svendeaften d. 2. sept.
Kassemesteren
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Hulemøde i Frederikssund. Fredag d. 2.oktober 2009
Så er vi her igen.
Det har været en god sommer, men desværre er mit indlæg
til svenden i sidste måned fra vores grill aften åbenbart ikke
nået frem til redaktøren?
Vi måtte desværre aflyse vores årlige lam på spid, da der
ikke var nok tilmeldinger til dette arrangement, men vi kommer igen til næste
år.
September måned har været en travl måned, da vi igen sammen med Holbæk
var på Mørkøv Krammer & Hestemarked i Mørkøv. Og selv om vi ikke havde
smeden med i år, da han skulle på ferie lykkedes det os, at få et par dejlige dage
i Mørkøv. Men vi kunne godt tænke os, at der ville komme flere fra
foreningerne, når vi nu har udstillingsvognen ude og blive luftet.
Fredag d. 2.oktober var der huleaften i hulen. Det blev en travl aften for Per og
Leif, som var hulevagt denne aften. Det viste sig at der var sket en sensation i
foreningen, nemlig det, at vores alle samens Hulefar (Arne), måtte melde afbud,
da han var gået hen og blevet syg. Det var første gang i de 8 år, som Hulefar har
været med, så panikken begyndte at sprede sig, men heldigvis havde vi huemor
(Kisser), som sprang til, og hjalp til i køkkenet, og det skal hun have tak for.

Vi fik også besøg af Bruno Nielsen fra Halsnæs lokalradio
på besøg, og det kommer der en radioudsendelse ud om,
men hvornår ved vi ikke med sikkerhed endnu.
CUK-Frederikssund vil hermed ønske Flemming
Birkegård tillykke med sit 25 års jubilæum og Leif
Bergstrøm, som skulle slå sit 5 års mærke i det runde bord, og der skal også
lyde et stort tillykke til Per Bogart & Leif Bergstrøm med de 7 x 10 år.
Karsten & Inge berettede for deres tur til Mosel, hvor det vidst var 20 år siden
de var der sidst, og det kom der en gribende fortælling ud af.
Miraklernes tid, var ikke forbi denne aften, da vores kasser Poul Berg måtte op
med pungen, da han under minderne, kom til at springe et vers over, så han blev
skyld i, at vi andre også måtte spytte i bødekassen.
Men alt i alt blev det en dejlig aften.
Med knoen i bordet.
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CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen i oktober til.

Poul.E. Christoffersen
Simon Sylvest.
Kurt Rasmussen.
Anita Bondy.

09.10.2009
18.10.2009
21.10.2009
31.10.2009

51 år.
42 år.
51 år.
65 år.

Åbent Hus.
I anledning af min 65 års fødselsdag mandag d.9.
november. 2009, vil det glæde mig, at se alle til min
reception lørdag d. 7. november 2009 fra kl.08:00 til
14:00 på min bopæl.
Venlig hilsen
Arne Jacobsen
Nørresvinget 12
3600 Frederikssund.
Tlf.47 31 07 29.
Med knoen i bordet.
Jan Johansen
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Frederikssund. Fredag d.6/11 2009.
Ved hulemødet d. 6/11 var der stort fremmøde, idet hele 19 var mødt op denne
aften. Klokken blev da også støvet godt af, for vi havde 2 der skulle slå plade i
det runde bord, og. 2 havde haft fødselsdage i månedens løb. Først ved klokken
var Anita, der var blevet folkepensionist. Poul E. slog også på klokken, men han
har jo flere år endnu før han kan kalde sig pensionist. Senere blev det tid til at
jubilarerne skulle slå plade i bordet.
Flemming Birkegård der har været medlem i 25 år slog først
sin plade i bordet, (med lægtehammer) flot klaret Flemming.

Så blev det Torben Silvings tur til efter 5 års medlemskab at
slå plade i bordet, og han klarede det da også fint. Vi siger
tillykke til alle fire og takker for skænken. Torben serverede
en grønlandsk kaffe med masser af krudt i, men det er en drik
for guder og navere.
Efter menuen bøffer med spejlæg og ostemad var der kaffe, og hertil havde
Anna bagt en herlig Kringle og dertil var der masser af slik. Vi siger tak til
Anna.
Vi havde besøg af Morten Mollerup fra NHH byg, hvor 3 af vore Svende havde
været inde og modtage deres gæster ved firmaets nyligt afholdte 100 års
Jubilæum. Stifteren af firmaet havde selv været nav og været på valsen, og
derfor dette initiativ.
Morten fortalte derefter lidt om firmaets historie. Vi sang minderne kl.22,30 da
nogle viste tegn på at tage hjemad.
En hyggelig aften og vi håber også fremover at se mange svende i hulen.
Fødselsdage i december. Klaus Helsøe d.5/12, Inge Henriksen d. 12/12 Frank
Ventrup d.21/12, Inga Jensen d.22/12 Husk julefrokosten d.5/12
Med naverhilsen Kassemesteren
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Frederikssund. Januar 2010
CUK-Frederikssund vil håbe, at alle er kommet godt igennem jul og nytåret. Vi
vil ønske alle et rigtigt godt nytår, med håb, at 2010 vil blive et godt år for alle.
Først og fremmest vil jeg undskylde til alle i CUK-Frederikssund, at der ikke
kom noget indlæg i svende fra julefrokosten i december. Men jeg har haft
problemer med min e-mail, som har gjort, at indlægget til redaktøren af
Svenden åbenbart ikke er kommet frem. Jeg beklager meget, men jeg håber, at
det ikke vil ske igen.
Men nu til det gode, og det er at vi igen var samlet til det traditionelle hulemøde
den første fredag i det nye år til kogesild.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi havde belæg af den nye borgmester i
Frederikssund Ole Find Jensen, som for første gang var på besøg i hulen. Det så
ud til, at han hyggede sig godt, og vi må håbe, at det ikke er sidste gang han vil
komme forbi hulen til os.
Ligeledes havde vi besøg af Freddy (maleren) fra Jyderup,
som kom forbi på denne aften, for at sige farvel til os inden,
han tog den store rejse hjem til sin Bitte. Vi vil komme til at
savne Freddy her på sjælland, men vi ved, at han vil få det
godt der over i det mørke Jylland.
Der var flittigt brug af klokken, da både Frank Ventrup og mig selv igen er
blevet et år ældre, men det er ikke til at se på os?
Da det nærmer sig tiden til den årlige generalforsamling i april måned, vil
bestyrelsen grene have, at hvis du har et indlæg til generalforsamlingen vil vi
gerne bede om det seneste d 1. marts 2010.
Angående hjemmesiden til CUK-Frederikssund, er der åbenbart sket et eller
andet med den, så jeg vil i den nærmeste fremtid lukke den ned, og lave en ny.
Hvornår den igen er oppe at køre, vil vende tilbage med.
Vi ønsket tillykke med fødselsdagen til.
Kaj Hansen
Claus Salomonsen
Per Vejen

02-02-10
02-02-10
18-02-10

Med knoen i bordet
Jan Johansen
Frederikssund.
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Frederikssund. Marts 2010
Så kom hulemødet i marts måned og med det var det tid til det årlige gætteri
om, hvor meget der var kommet i bødekassen i det forgangne år?
Der var mødt 15 op til denne aften der i blandt sayber Arne (Hulefar), som
berettede om sin færden på en computer
Det var ellers Karsten & Inge, som skulle have hulevagten, men da de var taget
på skiferie, blev det Kurt & Kisser, som overtog i stedet.
De bød på en trafik middag. Den bestod af Røde Pølser – Gule kartofler & Grøn
kage, det kan man da kalde en trafik middag. Men det skulle vise sig, at det
næsten blev til et sønderjysk kagebord, da Anna kom med en hjemmebagt
æblekage og Bente med en ligeledes hjemmebagt roulade, der manglede kun en
Sønderjysk rugbrødslagkage.
Formanden bød velkommen og berettede, at vi var et par stykker fra foreningen,
der var til Jørgen Larsen (Polar Bageren) bisættelse i Svinninge kirke. Jørgen
Larsen var medlem i Holbæk. Vi mindes Jørgen, da han altid kom med brød til
os, når vi var på Mørkøv kræmmermarked.
Ligeledes kom formanden med den beske på, at vi kan vente besøg i hulen af
Skibby lokal forening torsdag d. 25. maj 2010, da de har ønsket, at besøg os, og
høre nærmere om naverne.
Da vi så skulle til det årlige gætteri om, hvor meget der var i bødekasse, blev
konkurrencen udvidet til, at også omhandle vægten på det indkommende beløb i
bøde kassen.
Vægten på beløbet var 3,535 g og det var Poul Berg, der kom tættes på med et
bud på 3.100 g og det var kommet et beløb på 1.951,75 som Poul-Erik kom
tættest på med et gæt på 1.990 kr.
På et tidspunkt kom Bente Berg til at gå ind i klokken og med den beske, at, den
betaler du Poul. Det viste sig at Bente har haft fødselsdag. Vi takker mange
gange.
Efter et par hyggelige timer, var det på tide at bryde op.
Husk, at der er generalforsamling fredag d.9. april 2010 kl.19:30, så mød op,
der her, at du kan være med til at præge foreningens ve og vel.
Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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