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FREDERIKSSUND. GENERALFORSAMLING FREDAG D.09.04-2010
Så blev det igen tid til den årlige generalforsamling i
CUK-Frederikssund. Det blev en aften man sent vil
glemme.
Til denne aften var der mødt 9 svende og 4 navervenner
op til generalforsamlingen. Det var lidt sløjt, når man
tænker på, at vi er 28 naver i foreningen.
Så kom den aften, hvor vi skulle vælge en ny formand i
CUK-Frederikssund, da Kurt Rasmussen igennem 10 år ikke ønskede at
genopstille til en ny periode som formand.
Vi vil på foreningens vegne takke Kurt for det utrolige store arbejde, som han
har gjort for CUK-Frederikssund.
Formanden (Den gamle) bød velkomme til generalforsamlingen 2010
Og igen i år blev Frank Ventrup som traditionen tro valgt som ordstyrer, og det
blev som altid holdt i en god orden.. Vi siger tak til Frank.
Efter diverse gennemgang af beretninger og regnskaber, som gik godt igennem,
kom vi til de indkommende forslag.
Det måtte jo komme på et tidspunkt, nemlig det med at der
indføres RYGESTOP i hulen.
Det blev på generalforsamlingen vedtaget med 4 stemmer
for 2 imod, at der ikke mere må ryges i hulen. Så fremover
må der ryges i mellemgangen eller ude i kulden
Det må vi ryger jo tage til efterretning, så vi må have de lange underbukser på,
når vi skal i hulen.
CUK-Frederikssund vil ønske Per Vejen velkommen som ny formand for
foreningen, og ligeledes blev Torben Silving valgt son næstformand. Vi vil
ønske dem tillykke med valget.
Arne Jacobsen modtog genvalg som hulefar og Per Jensen modtog genvalg som
fanebærer og Karsten Henriksen modtog genvalg som bestyrelsesuppelant og
undertegnet som sekretær for foreningen. Vi takker alle for valget.
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Det blev også fremlagt et forslag for kasserne om en forhøjelse af konttigenten
skulle forhøjes. Det blev vedtaget at kontigenten til foreningen kommer til at
stige til 200 kr. frem over.
Under eventuelt, var udstillingsvognen op til diskussion om den skulle gøres
færdig. Det er ikke fordi, at der mangler så meget. Det blev vedtaget, at der var
tilslutning at gøre denne færdig, og der blev nedsat et arbejdshold til dette.

Den nye formand lukkede generalforsamlingen 2010, med
at takke for valget og en god ro og orden.
Derefter blev der ringet på klokken af den afgående
formand og af Gunnar Vilhelmsen som har haft fødselsdag
d. 23-03-2010. Vi siger tillykke til Gunner.
Efter et par hyggelige timer i godt selskab var det tid at synge minderne og sige
tak for denne gang.

Med knoen i bordet
Jan Johansen.
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DAGSORDEN 9. APRIL 2010

GENERALFORSAMLING
CUK. FREDERIKSSUND
Den 9. april 2010
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 samt
afstemning ved formand Kurt Rasmussen.
7. Indkomne forslag
8. Valg.
A. Formand: Kurt Rasmussen. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen
anbefaler Per Vejen som ny formand.
1. Hvis Per Vejen, vælges anbefaler bestyrelsen Torben Silving bliver
valgt som næstformand for en 1 årige periode.
B. Sekretær (2år) Jan Johansen Modtager genvalg
C. Hulefar Arne Jacobsen (2 år)
D. Bestyrelsessuppleant. (lår) Karsten Henriksen
E. 11 bilagskontrollant.(2år) Inge Henriksen
F. Fanebærer, (lår) Per. Jensen
G. 1 delegeret til pinsestævnet i Fredericia
9. Hulevagterne besættes
10. Eventuelt.
1. ved Jan Johansen.
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING DEN 9. APRIL 2010
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KKBR
"Karsten J Henriksen"
<karsten@henriksen.mail.dk> Til:
"Kurt Kisser
Rasmussen" <kkbr@c.dk> Sendt: 2. april 2010 09:02
Emne: Forslag

Fra:

Til generalforsamlingen 2010
Jeg vil foreslå at vi gør klubben røgfri. Da lokalet er meget lille.
Mad og røg høre heller ikke sammen mere.
Jeg ved at der bliver taget hensyn til os ikke ryger, men så står køkken døren mange
gange åben, så det trækker ind, så man sidder og bliver kold og det er sådan set ikke
meget bedre.
Alternativt forslag: Der indføres ryge tidspunkter.

Med kno i bordet.
Karsten J
Henriksen
Højstedgårdsvej 4
Slagslunde 3660
Stenløse
karsten@henriksen.mail.dk
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Frederikssund.7.maj.2010
Det blev en stille men meget hyggelig svendeaften. Vi var mødt 10 personer op
denne aften. Det var vores nye næstformand Torben Silving der bød velkommen
til.
Der er ikke meget at fortælle om denne aften end at der blev fortalt historier og
at Torben slog på klokken for, at takke for valget som ny næstformand for
CUK-Frederikssund.
Efter et par hyggelige timer, hvor vi nød Annas hjemmebagte brunsviger kage
(den var god), var det tid til, at synge minderne og tage hjem.
Angående vores hjemmeside: http:www.cuk-frederikssund.dk, er denne op at
køre igen, og her kan følge med i aktiviteterne i foreningen.
Næste hulemøde er fredag d.4. juni.2010 er det Frank & Anna der har
hulevagten.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.

Poul Berg. 25/05-2010
Per Nyberg. 29/05-2010
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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Så er det blevet Græsted Veterantræf tid!
Træffet afholdes hvert år 1. & 2. pinsedag. (Søndag og mandag i pinsen) og
igen i år, var CUK-Frederikssund tilsted med
udstillingsvognen.
Det blev et par dejlige dag i Græsted, hvor der i år var
stor aktivitet ved vognen. Vi var kommet til at stå i et
område, hvor der var oprettet en afdeling for håndværk,
og her var der både en smed - mure og en træskomager,
samt gamle maskiner fra en længst forsvunden tid.
På træffets første dag, blev der slået publikums rekord med ca. 12.000
besøgende gæster, som fik sig en dejlig dag på træffet.
De fik den store oplevelse, at se Per Jensen bruge sin bredbil, og selv om han i
starten var lidt rusten, da det jo snart er mange år siden, at han haft den i brug
kom teknikken og tempoet til, at køre i en skøn harmoni. Det var en stor
interesse fra det fremmødte publikum, og der blev spurgt meget til vores
forening og virke.
Som traditionen tro havde Hulefar travlt med, at fortælle om hvordan han har
fået snoningerne på sin vandrestav, samt andre mere eller mindre sandfærdige
historier. Jeg slev var endnu engang med, at snitte en ny stav og lave
snurretoppe til børnene af de rondeller, som Frank Ventrup var kommet med. Vi
fik også besøg af Bente & Poul Berg, som kom forbi for at se hvordan det gik
hos os.
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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Hulemøde fredag d.2. juni - 2010.
På denne dejlige sommeraften, var vi samlet 13 personer til huleaften. Det var
Anna og Poul-Erik, som var hulevagt, men da Poul-Erik måtte melde afbud,
måtte det stå på Anna selv, der måtte tage det store læs.
Det blev en stor kolonarisk oplevelse, da Anna diskede op
med en utrolig skipperlapskovs og ostekage. Anna hun,
havde bestemt, at betalingen på maden skulle tilfalde
bødekassen, da som hu jo sagde, at Hulefar ikke har haft
nogen udgifter på dette, så skulle de i bødekassen i stedet
for. Vi siger tak til Anna.
Vores nye formand Per Vejen bød velkommen til. Der blev forlagt et par emner,
som var diskuteret på bestyrelsesmødet som var blevet holdt inden huleaften.
Det var angående vores lam på spid.
Vi må desværre igen i år, aflyse dette, da der åbenbart ikke er den store interesse
i at møde op, så vi kan holde dette arrangement.
Ligeledes blev der fortalt om Græsted veterantræffet i
pinsen. Dette var en stor succes.
Vi var i år kommet på en ny plads, hvor man har samlet
diverse former for håndværk. Per Jensen fik igen sin
bredbil i gang efter mange år, og dette var en stor oplevelse
for de besøgende gæster og ligeledes var Aren var lige i sit
hopla med sin historie om, hvor danne, han snoninger var
kommet på hans vrandrestav.
Bedst, som vi sad og hyggede os lød klokken. Det var Poul Berg der slog på
klokken i forbindelse med sin fødselsdag. Vi siger tak til Poul..
Næstegang der huleaften er det jo som traditionen byder bestyrelsen der er
værter med grillaften, så mød op så vi kan få en dejlig aften ud af det.
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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Frederikssund. 6.august 2010
Ekstraordinær generalforsamling.
Da der siden den ordinære generalforsamling i april 2010 blev vedtaget
rygeforbud i hulen, har dette været et problem for nogle af vores medlemmer.
Der for har bestyrelsen vedtaget, at der bliver indkaldt til ekstra ordinær
generalforsamling
Fredag d.1. oktober-2010 kl. 19:30 i hulen.
Huleaften 6. august 2010.
Det blev en dejlig aften i hulen. Vi var 13 fremmødte, så vi Ludvig måtte med
til bords. Det var Gunner & Poul Berg, som stod for hulevagten, men hvad
skulle Poul gøre uden sin Bente der endnu en gang stod i køkkenet som hun jo
plejer? Vi nød Bentes dejlige varme delle og skinke med hjemmelavet
kartoffelsalat med diverse tilbehør til. Efter maden var det tid til kaffen og
Annas dejlige hjemmebagte kage til.
Anita hun var så glad i dag, så hun slog på klokken og straks blev i alle glade
også. Vi siger tak for det gode humør.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:

Søren Bisgaard
Flemming Birkegård
Per Bogart

05-08-2010
23-08-2010
29-08-2010

Husk at vi har udstillingsvognen på Mørkøv Kræmmermarked, men det kan i
læse mere om på hjemmesiden. http://www.cuk-frederikssund.dk
Med knoen i bordet
Gumminaveren
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Fredag d.3.september var det igen tid til huleaften i Frederikssund.
Det var Kurt & Arne som stod for hulevagten denne aften. Det blev en hyggelig
aften med Kurts hjemmelavede fiskefrikadeller med tilbehør.
Der blev ved formanden berettet om siden sidst og det var jo hurtigt overstået.
Jan og Arne fortalte om deres tur til Birkendegaard i week-genden 4-5. august
2010, hvor vi var på tur med udstillingsvognen.
Det blev et par dejlige dage, hvor vi skulle prøve, at hugge en bøgestammer
firkantet med bredbiler. Dette matte vi imidlertid opgive, da denne bøgestamer
viste sig, at vær stå tør og hård, at den var umuligt at hugge i, så vi blev enige
om, at lave den om til en bænk i stedet. Som sagt so gjort. Men det skulle vise
sig, at denne bøgestame stadig var meget genstridig. Det tog 3 mand en time at
flæge denne med kiler og økse.
Der blev også denne aften ringet godt med klokken.
Det var Keld og Flemming, som slog på klokken og så syntes de, at de ville slå
en gang på klokken. (Vi takker)

HUSK!
Husk, at der i oktober måned er ekstraordinært generalforsamling i CUKFrederikssund kl.19:30.
Dagsorden:
1: Rygning i hulen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Birger Svendsen 16-09-2010
Carl Otto Enevoldsen
29-09-2010
Keld Nielsen
30-09-2010 med de 70 år.
Med knoen i bordet
Gumminaveren
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I weekenden 14. – 15. august 2010 danner Birkendegaard atter
rammen om veterantræffet
"Veterandage på Birkendegaard"
Det er DVTK (Dansk Veteran Traktor Klub) der byder alle
velkommen til et par spændende dage i selskab med
veterantraktorer/motorer/ biler/ brandbiler/ knallerter/ motorcykler.
/ knallerter/
Sideløbende med udstillingen af klenodierne vil der være en hel række
forskellige aktiviteter for alle aldersklasser. Selvom et veterantræf i
sagens natur kigger tilbage i tiden har træfudvalget valgt at kigge frem
under forberedelserne til årets træf.
Der er blevet rykket rundt på pladserne for at tilgodese ønsket om bedre adgang til samtlige
udstillinger. Speakeren kan glæde sig til et bedre lydanlæg og såvel gæster som udstillere kan
se frem til endnu bedre toiletforhold.
Børnene kan glæde sig til mange spændende aktiviteter. Prøv f.eks. at lege som i gamle dage
på landet hvor der ikke fandtes plastik eller elektronik. Børnene kan også invitere de voksne
med på "Landbomuseet på Birkendegaard" der holder åbent begge dage.
Det kan varmt anbefales at sætte tid af til at se museets omfattende og meget spændende
samling. I parken ved siden af hovedbygningen bages der snobrød og vafler.
Ud over de rene "børneforlystelser" vil der på alle udstillinger blive taget tid til at forklare de
yngre generationer om hvordan de ustillede ting virker.
Når sulten melder sig er det gamle mejeri blevet udstyret med en stor grill og fungerer som
"kro" under hele arrangementet med servering af diverse grillretter, smørrebrød, drikkevarer
og is.
Ovenpå kan en god frokost gæsterne slappe af med en køretur i hestevogn. Herfra kan
aktiviteterne på marken og i godsets park overskues på standsmæssig manér. Med den gode
plads og den naturlige inddeling i form af park, mark og bygninger giver det flotte gods
ideelle rammer for "Veterandage på Birkendegaard" og træfudvalget glæder sig meget til at
byde alle gæsterne velkommen.
Træffet er åbent for alle interesserede. Der opkræves en mindre entre ved indgangen.
Hvis du har en veteran traktor/motor/bil/maskine du gerne vil udstille er du velkommen til at
kontakte træfudvalget via DVTK’s hjemmeside – www.dvtk.dk - hvor fra der linkes til
træffet.
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Mørkøv heste & kræmmermarked d. 24 - 25 - 26. september 2010

Igen i år blev det til et par hyggelige dag i Mørkøv sammen med vores venner
fra Holbæk. Som noget nyt var der i år en stor aktivitet ved udstillingsvognen.
Vi havde for første gang Carl Otto Enevoldsen med på kræmmermarked, hvor
han med sin lille udstilling lavede fuglefoderautomater m.m.

Protokol 2010/11- CUK-Frederikssund

Side 14

CUK-Frederikssund
Frederikssund november 2010
Vi havde fornøjelsen at byde mureren, Kaare Gjerløv velkommen i vores naver
forening. Kaare har brugt ca. 1/3 af hans unge liv i udlandet. Vores nye medlem
havde nogle små problemer med at tømme „støvlen" (så kan han lære det).
Efter planen har vi endnu en optagelse i november. Måske det går nemmere
med „støvlen". Ex generalforsamlingen endte med, at det igen er tilladt at ryge i
hulen. Med visse forbehold. Vores udmærkede køkkenhold bestod af Anita Claus, men den ene af køkkenpersonalet havde meldt afbud.
Den anden Vi del kom aldrig. Så Arne og formanden måtte overtage
køkkentjansen, (det gik vist meget godt). Julen nærmer sig, og igen i år holder
vi julefrokost i hulen. Herlighederne vil forekomme d 4/12 2010 kl. 13,00 på gi.
Græse skole. Prisen er sat til ca. 140 kr. Tilmelding foregår til Arne 47 31 07 29
eller Kurt 48 24 88 81 senest 14dage før. Tilmelding er absolut bindende. PS.
Husk en gave til 20-25kr. Carl ondt i maven slog et slag på klokken. Det var
dejligt. Han ville høre os synge „ i et vinhus."
Med kno i bordet. Per. Frederikssund.
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Frederikssund. Lørdag d.4.december
Lørdag d.4.december, var det igen tid til at holde den
traditionelle julefrokost.
Det blev en hyggelig eftermiddag med det dejlige
julemad, som Kurt & Arne igen i år stod for. Vi sige mage
tak for at de to køkkennisser, igen ville stå for julemaden.

Vi var samlet 20 personer samlet til et par hyggelige timer sammen.
Der blev sunget og spist af julemaden og der blev ligeledes slået på klokken af Anita
og Carl-Otto, da de begge har haft fødselsdag og vores naver fra Als, som var
kommet på besøg i hulen denne dag gav en hel flaske brændevin til silden. Vi siger
mage tak for skænken.
Efter maden, var det tid til at spille om de medbragte gaver. Det blev til et sjovt og
ikke hel udramatisk spil, da alle gerne ville have fat i en bestemt gave.
Det har igen i år været et travlt år for foreningen. Der har været kogesild og
efterlønsklubben fra murene og vi har haft gang i udstillingsvognen hele 3 gane i år.
Det var ved Veterantræffet i Græsted og Birkendegård ved Kalundborg og ikke
mindst til sidst som vi jo plejer sammen med Holbæk at være på kræmmermarkedet i
Mørkøv.

Vi vil fra CUK-Frederikssund ønske alle et rigtigt godt Nytår og med
ønske om at det må gå alle godt i 2011.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.

Klaus Helsøe
Inge Henriksen
Inga Jensen
Frank Ventrup
Jan Johansen

05-12-2010
12-12-2010
22-12-2010
21-12-2010
01-01-2011

Med knoen i bordet.
Jan Johansen.
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Frederikssund. Januar 2011
Ved årets første huleaften er det jo en tradition, at bestyrelsen byder velkommen
til et nyt år med en gang kogesild.
Det blev en meget hyggelig aften, og vi vil sige tak for hjælpen til Frank og
Anna Ventrup, som kom med de dejlige sild med tilbehør og til Bente og Poul
som kom med de stuvede kartofler, samt til formanden, som lavede frikadeller.
Husk, at vi igen i år har murenes efterlønsklub på besøg til gule ærter og det er i
hulen onsdag d.9. februar 2011 kl.11:00.

CUK-Frederikssund vil ønske tillykke med fødselsdagen til.

Kaj Hansen
02-02-2011
Claus Salomonsen 02-02-2011
Per Vejen
18-02-2011
Næste hulemøde er fredag d..4.febuar
og det er Arne og jan, som har hulevagten.
Med knoen
Jan Johansen
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Frederikssund hulemødet d 4/3-11
Hulemødet d 4/3-11 var godt besøgt 14 glade medlemmer.
Mødet startede med en sang. Herefter et kort resume af Frank ang.
muresvendens besøg. Par gode håndmadder gør jo altid underværker, når maven
er tom, især når Anne overraskende havde medbragt hjemmelavet kage.(gufguf) inden vi skulle tømme bødekassen, forsvandt vores meget lystige
medlem.(Carl) det siges at bødekassen var rigtig tung i år.
Aften sluttede tidligt. PS. Vi holder 40 års jubilæum lørdag 3/9-11.gi Græse
skole, vh. Per
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