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GENERALFORSAMLING
CUK - FREDERIKSSUND
DAGSORDEN
DEN 10. APRIL 2015

1. Velkomst ved formand Per Vejen
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere
3. Oplæsning af protokol ved sekretæren Jan Johansen
4. Formandens beretning Per Vejen
5. Foreningens reviderede regnskab ved kassere Poul Berg
6. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved
ordstyrer.
(Se bilag 1- 4)
8. Indkomne forslag
Forslag fra Jan Johansen – Rengøring i hule.
7. valg.
A. Næstformand
B. Kasser

Kaare Hansen (Modtager genvalg)
Poul Berg (Modtager genvalg)

C. Bestyrelsesmedlem

Poul-Erik Christoffersen (Modtager genvalg)

E. Valg af ny Hulefar

Arne ønsker at trække sig som Hulefar.

F. Bilagskontrollant-suppleant
G. Fanebærer & Skramleriforvalter.
H. Delegeret til Pinsestævnet i Randers.
9. Hulevagterne besættes.
10. Eventuelt.
Projekt Hjerl Hede 2015
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Formandens beretning 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
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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 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 kassen 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.
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November 2014

Carl-Otto overbragte hans ægte sølvmønt fra Marmorilik
(Grønland) til foreningens runde bord. Ellers en stille hule
aften.
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.
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Program for hulevagter i år 2015 - 2016
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Generalforsamlingen den 10.april 2015.

På denne skønne forårs aften var det tid til, at afholde den årlige generalforsamling. Grunden
til dette sene tidspunkt skyldes den tidlige påske i år. Vi var mødt 15 svende og Navervenner
op på denne aften.
Inden vi tog fat på den ordinere generalforsamling havde vi lige et internt emne, som der
skulle tages stilling til. Det var om en episode under huleaften i februar måned, hvor der var
en del forvirring og stress på i køkkenet, hvor jeg desværre i en måske lidt på en uhensigtig
måde bedet en person om, at forlade køkkenet. Dette skabte imidlertid en stor opstand og
utilfredshed. Derfor bedet jeg forsamlingen om, at afgøre, om de mente, at jeg stadig kunne
leve op til, at bære CUK-Nålen? Dette var der en stor opbakning til, at jeg stadig kunne. Jeg
kan kun beklage det skete og håber, at vi kan komme videre.
Med Kno i bordet
Jan Johansen

Nu til Generalforsamlingen.
Velkomsten af formanden var hurtigt overstået. Og som dirigent blev Inge Henriksen
enstemmigt valgt og Poul Berg og Karsten Henriksen blev enstemmigt valgt som
stemmeoptæller.
Sekretæren læste op fra protokollen og denne blev ligeledes vedtaget enstemmigt. Så kom
punktet reviderede redskab af kassere Poul Berg. Her var der et på små forespørgsler til et par
bilag i regnskabet, men det var hurtigt overstået og blev derefter ligeledes enstemmigt
vedtaget.
Gennemgangen af indkommende forslag blev gennemgået og vedtaget hvad den delegeret til
Pinsestævnet i Nakskov kunne stemme for og i mod. Der var ligeledes kommet et forslag fra
undertegnet om, at afholde en arbejdes lørdag i hulen, hvor der skal gøres hovedrengøring af
hule og i køkkenet. Dette blev fastlagt til lørdag den 6. juni 2015.
Under punkt 7: Valg blev følgende enstemmigt valgt:
• Næstformand blev Kaare Hansen som modtog genvalg.
• Kasser blev Poul Berg som modtog genvalg.
• Bestyrelsesmedlem blev Poul-Erik Christoffersen som ligeledes modtog genvalg.
• Billagskontrollant blev Inge Henriksen som modtog genvalgt.
• Fanebære og Skramleriforvalter blev Per Bager genvalgt.
• Jan Johansen blev enstemmigt valgt som delegeret til Pinsestævnet.
• Da Arne Jakobsen efter godt 14 år som Hulefar for foreningen og
af egen fri vilje, ønskede, at træde tilbage som Hulefar, måtte vi
derfor vælge en ny. Formanden takkede Arne for hans store indsats
som Hulefar og overrakte ham en lille gave fra foreningen som tak.
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• Der blev enstemmigt opfordret til, at Kurt Rasmussen påtog sig dette store embede, at
blive Hulefar. Han modtog som denne ydmyge person han nu engang er for valget.
• Hulevagterne blev hurtigt besat og punktet eventuelt blev ligeledes hurtig overstået.
• Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvor efter at
maden kom på bordet og klokken blev flittigt brugt af Alex – Kurt og Arne. Vi takker
for skænken.
Så var det på tide, at synge minderne og komme hjem i seng.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Poul Berg den 25.maj 2015
Næste hulevagt den 8.maj 2015 har Carl-Otto & Jan Johansen
Med kno i bordet
Jan Johansen

Protokol 2015/2016- CUK-Frederikssund

Side 9

CUK-Frederikssund

Svendeaften den 8. maj.2015.

Så var det dag 1 med den nye Hulefar Kurt ved roret i køkkenet som i samarbejde med Kisser
diskede op med lægger højt belagt smørebrød.
Vi var samlet 10 personer til en hyggelig aften i hulen med et dejligt
besøg af Onkel Anders fra Stockholm.

Kaare fortalt om hans og Arne besøg hos Skævinge
Pensionistforening den 23.april 2015. Her fortalte de to spradebasser om Cuk’s historie og
Arne fortalte dem om hans flotte vandre kæp, som gjorde stor beundring i Pensionistforening.
Efter et par hyggelige timer, var det på tide at synge minderne og tage hjem.
*** Husk, at næste hulemøde den 13.juni er flyttet til Frederikssund Byfest på Blødet i
Frederikssund, hvor vi har udstillingsvognen opstillet ***
Hulevagten har Hulefar\Bestyrelsen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke

Poul Berg den 25.maj 2015
Vibeke Christensen den 25.juni 2015

Med kno
Jan Johansen
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Frederikssund juni 2015.

Der skal lyde fra Frederikssund en stor tak til CUK-Nakskov for et forrygende god
Pinsestævne.
Vi var 8 personer fra foreningen af sted i år til pinsestævnet.

Igen fik CUK-Frederikssund udnævnt et af vores medlemmer som årets Naver.

Det var Carl-Otto Enevoldsen der blev årets naver denne gang.

Et stort tillykke til Carl- Otto .I kan læse mere om Pinsestævnet på vores hjemmeside.
http://www.cuk-frederikssund.dk
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Da vores huleaften i juni måned, er flyttet til Frederikssund Byfest i weekenden den 13-15.
juni 2015, hvor vi har udstillingsvogne opstillet på Bløden i Frederikssund igen i år til
Byfesten ”Leg i byen”, vil der først komme et referat herfra i det næste nummer af Svenden.
Ligeledes har vi igen i år udstillingsvognen opstillet på Jægerspris Festen
i weekenden den 26 - 28.juni 2015.
Husk, at vi holder sommerferie i hulen i juli måned.
Så jeg vil ønske alle en rigtig god sommer.
Næste gang, er huleaften flyttet til lørdag den 8.august kl.19:00.
Dette skyllets, at vi jo har åbent hus\Loppemarked på Græse. Gl. Skole denne dag fra
kl.10:00 TIL CA. 17:00. ( Se nærmere på hjemmesiden)
Hulevagten har bestyrelsen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Vibeke Christensen den 25.juni 2015
Eugen Uhl den 1.august 2015

Med kno
Jan Johansen
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FREDERIKSSUND BYFEST 2015

Igen i år, havde vi udstillingsvognen opstillet kræmmermarkedet på Bløden i Frederikssund.
Det var en noget kold fornøjelse.
Ligesom sidste år, var juni måneds huleaften flyttet
til fredag aften på Blødet. Det blev en hyggelig
aften, hvor vi var 11 personer. Der blev ringet
lystigt med klokken i teltet denne aften og sunget
og hygget til hen på aftenen.

Lørdag var Per Vejen i gang med at lege Jørgen Clevin,
da han skulle lave skilte til vores Åbent hus arrangement
den 8.august 2015.
Udstillingsvognen var godt besøgt i løbet af weekenden.
Folk spurgte interesseret til foreningen og vi kom i
kontakt med de unge og fortalte dem om mulighederne
for, at tage ud og opleve verden. Dette syntes de, at det
lød spændende, og der var et par stykker, der ville
overveje dette, efter endt uddannelse.
Ligeledes, have Per Vejen fået sig en ny lærling om
lørdagen, hvor han fik hjælp til, at lave taphuller med
stemmejern og knippel.
Det kom der meget sjovt ud af til publikums og de omliggende kræmmers store fornøjelse.
Da jeg var ved, at lukke teltet lørdag aften stod Kaj Hansen der lige pludselig. Han var sejlet
fra Frederiksværk og til Frederikssund i den tro, at det var om lørdagen der var huleaften.
Men vi fik et par hyggelige timer sammen, hvor vi delte en pizza sammen.
Søndagen var der ikke meget ved. Det var hunde koldt. Selv
Vibeke frøs som en lille pingvin. Og omkring kl.17:00 var det
tid til, at pakke sammen og sige tak for i år, og på gensyn i
2016.

Med kno
Jan Johansen
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JÆGERSPRIS FESTEN JULI 2015.

Der skal lyde fra Frederikssund en stor tak til alle der deltog i weekenden 26-28. juni 2015
ved udstillingsvognen på Jægerspris Festen.
Og en særlig tak til Ole Puggaard og Bjarne Madsen fra
CUK- Holbæk, som kom og var med om lørdagen. Og
en tak til vognens hulefar (Ane) som forkælede os med
bacon og æg til morgen maden, samt røget ål til frokost.
Selv om vejret ikke var det bedste, og der ikke var lige
så mange kræmmer som der plejer, at være, fik vi et par
hyggelige dag i Jægerspris, hvor der var en stor
interesse fra publikum, som spurgte interesseret ind til vores forening. Næste arrangement
med udstillingsvognen, er Det Store Høstmarked på Andelslandsbyen Nyvang den 12 &
13.september 2015.

Husk!!
Næste gang, er huleaften flyttet
til lørdag den 8.august kl.19:00.
Dette skyllets, at vi jo har Åbent hus\Loppemarked på Græse. Gl. Skole denne dag
fra kl.10:00 til ca. 17:00.
( Se nærmere på hjemmesiden www.cuk-frederikssund.dk)
Lørdag den 8.august kl.19:00 er der grillaften i hulen og hulevagten har bestyrelsen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Poul Berg den 1.august 2015
Søren Bisgård den 5.august 2015
Med kno
Jan Johansen

Protokol 2015/2016- CUK-Frederikssund

Side 14

CUK-Frederikssund

FREDERIKSSUND AUGUST 2015. ÅBENT HUS OG GRILLAFFTEN
Håber, at alle har nyt den dejlige Danske sommer?

Så er vi i gang igen.
Denne gang havde vi
lørdag den 8.august
2015 sammen med
Folkedanserne og
Petanque Klubben
åbent hus &
loppemarked på
Græse. Gl. Skole.
Trods lidt dårlig vejr
var der tilmeldt 14
stader af borgerne fra
Frederikssund og
omegn. Men vi
kunne godt tænke os,
at der kom flere
besøgende til dette
vores arrangement.

Men det må vi arbejde på til næste år, da det kniber med, at få budskabet ud til folket til trods
for, at vi har haft kontakt til de lokale aviser, men det er som de ikke har vist den helt store
interesse for arrangement Men trods alt var der var i blandt publikum en stor interesse i at se
vores hule og vores forening og høre om vores historie og forening.
Else Nielsen kom forbi hulen med et smukt kobber krus, som vores smed
Keld Nielsen, som desværre ikke er i blandt os mere. Men hans ønske
var, at dette skulle gives til Naverne.

Inge Marie, som har malet vores billede og Tove som har sponsoreret det var forbi hulen og
blev meget glad for, at gense sit værk, og de blev meget glad for, at se, at vi har passet godt
på det
Formanden og Poul-Erik var trukket i arbejdstøjet og fik sat nye
køkkenskabe op som Kurt & Kisser var kommet med. Det gav
dem lidt dug på panden (Dyre dråber for en tømmer) men de fik
lavet et flot stykke arbejde de to.
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Efter alle gæsterne var taget hjem, var der tid til, at puste ud inden, at vi skulle hav grillaften i
hulen. Vi var samlet 10 personer til et par hyggelige timer med flæskestegssandwich med
rødkål & agurkesalat.
Og Vibeke som var kommet helt fra sommerlandet i Rørvig for, at slå på
klokken i forbindelse med sin fødselsdag. Vi siger mange tak for skænken.

Næste huleaften er fredag d.4.september 2015
og hulevagten har Poul-Berg & Gunner Henriksen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Per Jensen den 7.september 2015
Birger Svendsen den 16.september 2015
Kaare Gjerløv Hansen den 13.september 2015
Med kno
Jan Johansen
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Svendeaften den 4.september 2015.
Igen var der et pænt fremmøde i hulen.

Vi havde besøg af Onkel Anders og hans søster til trods,
at Onkel Anders var lidt træt efter turen til Mosel. Men vi
vældig galde for, at han tog sig tid til, at besøge os.
Det var ellers Pol-Berg & Gunner Vilhelmsen, der havde
hulevagten. Men da Poul-Berg var forhindret måtte den
nye hulefar træde til i stedt for.

Det blev en aften, hvor klokken fliget blev brugt. Vi siger tak til CarlOtto, som havde fået lavet en ramme med hans udnævnelse som årets
Naver og til Jan og Karre for de dejlige kølige drikke.

Husk!! Næste gang er huleaften den
2.oktober 2015
er flyttet til kl.19:00.
Dette skyllets, at vi skal have indviet CUK-Frederikssunds nye ”Lade”, og som
Carl-Otto Enevoldsen vil give til CUK-Frederikssund.
CUK -Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Poul-Erik Christoffersen den 9.oktober 2015
Kurt Rasmussen den 21.oktober 2015
Anita Bondy den 31.oktober 2015

Med kno
Jan Johansen
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET
2.10.2015

Møde

17:30

Hulen

Møde
indkaldt af

Bestyrelsen

Mødetype

Bestyrelsesmøde

Arrangør

Per Vejen

Referent

Jan Johansen

Deltagere

x
x
x
x
x

Per Vejen
Kaare Hansen
Poul Berg
Jan Johansen
Poul-Erik

Dagsorden

Emne

1.
2.
3.
4.
5.

Evaluering af Åbent hus
Julefrokosten 2015
Kogesild 2016
Gule ærter 2016
Evt.

Pkt.1 - Generalforsamlingen den 10.april 2015

Evaluering af Åbent hus den 8.august 2015
Emne

pkt.1. Skal vi gentage dette i 2016

•
•
•
•
Konklusion

•

Ja det mener vi, at vi skal gøre den 17/8 2016
Bestyrelsen afholder indkøb og regnskab for dette arrangement.
Der skal laves store skilte, som sættes op ved indfaldsvejene til Græse. GL.
Skole ca. 8-10 dage før.
Der skal medio marts 2016 udsendes en forespørgsels til de andre foreninger
og bruger rådet. Evt. de betaler ca.600 kr. til afholdelse af udgiften til
annoncen i avisen m.m.
Søger Frederikssund Kommune om økonomisk tilskud eller en underskuds
garanti til dette?
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Pkt.2 - Arrangementer i Hulen

Julefrokosten lørdag den 4.december 2015
Emne

Konklusion

1. Kurt & Arne har lovet, at stå for maden.
2. Pris? (Sidste år ca. 125 kr.)

•
•
•
•
•

Kurt og Arne laver julefrokosten.
Pris. Ca. 125 kr. pr. Person
Gave til ca. 30 kr.
Bunden tilmelding til Jan Johansen senest den 22/11. 2015
Ved mindre end 10 personer bliver dette aflyst.

Pkt.3 – Kogesild 2016

Kogesild den 8.januar 2016.
Emne

Pkt.1 – Hvem køber sildene?
Har talt med Kurt, og dette ville han gerne gøre)
Pkt.2. – Hvem laver dem?

Konklusion

• Kurt/Karre køber sildene (Kurt prøver, at ringe for, at skaffe dem)
• Kurt og Karre og Poul-Erik hjælpes med, at lave dem
• Formanden skriver til Borgemester og Conni og Margit

Protokol 2015/2016- CUK-Frederikssund

Side 19

CUK-Frederikssund

Frederikssund 2.oktober 2015.

Det var en historisk aften i CUKFrederikssund, da vi, skulle indvie vores nye
lade.

Dette forgik på traditionel vis, ved, at vi gik 3 gange rund om hulen med fanen
først, og derefter fulgte 4 svende, som bar laden medens, at der blev sunget
lystigt. CUK-Frederikssund takker Carl-Otto Enevoldsen for den gestus, at
han har skænket vores forening i laden. Og samme aften fik vi ligeledes hængt
vores to Årets Naver op på vægen Kurt Rasmussen i 2013 og Carl-Otto
Enevoldsen i 2015

Vi havde også besøg af Halfdan Runge, som havde været en tur på Hjerl Hede for, at besøge
udstillingen om Naverne. Halfdan har et brændende ønske om, at komme på valsen og blive
optaget i vores forening. Så det må vi i gang med, at få arrangeret, så han kan komme afsted.
Vi fik ligeledes denne aften lykkeønsket Kaare Hansen med sit 5 års jubilæum i foreningen,
meden, at vi nød Inge & Karsten Henriksens dejlige mad. Vi siger også tak til Kurt – PoulErik & Carl-Otto for skænken, som de bød os idet, at de alle tre er gået hænd og blevet et år
ældre, men det kan man jo ikke se på dem?
CUK-Frederikssund ønsker Kaj Hansen et stort tillykke med sit 40 års jubilæum i CUK den
1.november 2015.
Vi vil fra foreningen ligeledes ønske (Kisser) Rasmussen et stort tillykke med sin 50 års
fødselsdag den 1-11-2015.
Nu sig den hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til, at vi skal holde julefrokost i hulen
igen.
Dette er lørdag den 5-12-2015 kl 13:00 i hulen.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Jan Johansen senest den 22-11-2015.
Tlf. 71 78 07 59 eller på mail.: janj898@gmail.com
Pris. 125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.
(Se mere på vores hjemmeside)
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CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
(Kisser) Rasmussen
Karsten Henriksen
Arne Jakobsen
Torben Silving

05-11-2015
08-11-2015
09-11-2015
15-11-2015

Næste hulemøde er fredag den 6.11-2015
Og hulevagten har Alex & Vibeke

Med kno i bordet
Gumminaveren
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Frederikssund 6.november 2015.

Igen et flot fremmøde til en Svendeaften i hulen med hele 17 fremmødte hvor klokken flittigt
blev benyttet, så Alex & Vibeke, som havde hulevagten fik nok at lave.
Det var også denne aften, at vi skulle fejre, at Kaj Hansen skulle have
sat sit 40 års jubilæums mærke i det runde bord. Kaj Hansen havde 40
års jubilæum i CUK den 1.11. 2015.

Det var også Kaare Hansen, som skulle have sit 5 års mærke i det
runde bord. Karre havde 5 års jubilæum i CUK den 1.10.205. Vi
vil fra CUK-Frederikssund sige et stort tillykke til de to jubilar.
På denne aften fik vi også udstyret vores nye aspirant medlem Halfdan
Runge udstyret med en medlemsborg. Halfdan er oprettet som aspirant i
CUK-Frederikssund og vil efter pinsestævnet i 2016 drag ud på sin tur i
udlandet. Vi ønsker ham velkommen i vores forening.

Nu sig den hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til, at vi skal holde
julefrokost i hulen igen.
Dette er lørdag den 5-12-2015 kl 13:00 i hulen.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Jan Johansen senest den 01-12-2015.
Tlf. 71 78 07 59 eller på mail.: janj898@gmail.com
Pris. 125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.
CUK-Frederiksund ønsker alle Naver og Naver venner samt deres familier en
rigtig glædelig jul.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Klaus Helsøe den 5.december 2015
Frank Ventrup den 12.december 2015
Inge Henriksen den 12.december 2015

Med kno i bordet
Gumminaveren
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I anledning af mit 40 års jubilæum i CUK

Mange tak til HB – Randers – Slagelse og København for telegrammer
og personlige opmærksomhed. I ved jo nok selv hvem?
Med kno
Kaj. Frederikssund. Afd.

TIL INFORMATION.
DEMENTI.
Hvad angår vores nye ven Halfdan
Runge, som blev opslået som nyt
medlem i CUK-Naverne den
17.oktober 2015 på Facebook\Naverne
i forbindelse med besøget på Hygum
Hjemstavnsgård.
Dette var imidlertid ikke korrekt.
Halfdan Runge blev kun udstyret med et nyt Id-kort, som
bestyrelsen har udarbejdet.
Dette tiltage måtte vi hastigt udarbejde, da Halfdan efter et besøg på Hjerl Hede oplevede
nogle problemer der, da han u vidne var mødt op i Kluften og uden nogen form for indikation
på, at han repræsenterede CUK-Naverne.
Han er nu optaget i CUK-Frederikssund som ”Aspirant” og han har fået sin medlemsborg og
sit Id-kort, så nu er han i fuld gang med, at undersøge sine muligheder for, at komme på
valsen, så han kan opfylde kravet om 1 år & 1 dag. Men efter Halfdans ønske bliver det først
efter Pinsestævnet 2016, hvor vi i CUK-Naverne meget gerne skulle have vedaget CUKNavernes nye rejsebog som HB er i fuld gang med, at udarbejde
Med Kno i bordet
Næstformand
Jan-Erik Johansen
CUK-Frederikssund

Protokol 2015/2016- CUK-Frederikssund

Side 23

CUK-Frederikssund

Julefrokost i CUK-Frederikssund.

Det var en kold og stormen lørdag i december. Vinden den rev i
træerne og regnen slog mod vinduerne, men i naver hulen var der
varme og glæde for der var dækket op til julefrokost i hulen.
Det blev igen i år en dejlig dag, med masse af dejlig jule mad, som
vi takker Kurt og Kisser mange gange for. Og Kaare som igen kom
med hans dejlige Ris a la mande.

Det blev et par hyggelige timer med godt humør og pakkespil.
Carl-Otto kom også forbi hulen for, at ønske alle en glædelig jul,
selv om, at han måtte passe sit arbejde. Han havde en gave med,
som Kaare vandt i et lille spil. Vi siger også mange tak til Carl fra
Hillrød, som igen i år var kommet for, at hygge sig sammen med
CUK-Frederikssund.
2015 har igen været et travlt år for vores forening med gule ærter for murens efterløndsklub
og med udstillingsvognen, samt vores åbent hus arrangement i august måned. Bestyrelsen
takker alle for en god indsats i det gamle år, og med et ønske om et glædelig nytår til alle og
må 2016 blive et lykkebringende år for alle.

Næste hule møde er fredag den 8. januar 2016 til kogesild kl. 19:30.
Hulevagten har bestyrelsen.
Med kno - Jan Johansen
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Hulemødet fredag d 8/1 2016

var en stille før storm aften. En kold og kedelig snevejrs
aften, blev hurtig lavet om til en rigtig hyggelig aften. Selv
vores (trænaver) kunne pludselig bevæge sig.

Menuen stod på vores traditionelle koge-bidesild, som Kaare
og Poul Erik havde fremstillet med deres bedste gastronomiske evner. Bente – Poul
medbragte frikadeller og kartofler i samme fine stil som menuen.
Frederikssund borgmester og kone nød virkelig deres premiere tur til hulen og al den danske
rå sushi (sild). En lille overraskelse for enkle naver, at borgmesteren havde fundet vej til
hulen.
13 er jo et ulykkestal, så Kaare var snu.
Han placerede bare vores trænaver til bords, så nu var vi
pludselig 14 personer. Vores 2 andre gæster, som Bente-Poul
havde medtaget nød i allerhøjeste grad hulen samt maden.
Minderne sluttede aften af, og her fik vores trænaver virkelig
brugt sine arme.
Med kno i bordet Per.

Næste hulemøde er fredag den 5.feb 2016
og hulevagten har Poul-Erik og Arne
Murenes efterlønsklub til gule ærter
onsdag den 10.februar 2016 kl.11:00 i hulen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Kaj Hansen den 2.februar 2016
Claus Salomonsen den 2.februar 2016
Per vejen med sin 50 års fødselsdag den 18.februar 2016
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Frederikssund. Den 5.februar 2016

Der var mødt 15 personer op til Svendeaften i hule denne aften.
Det var ellers Arne og Poul-Erik, som have vagten denne aften. Men da Arne
desværre måtte melde afbud på grund af sygdom, måtte jeg træde
til i stedet. Men vi ser frem til, at se Arne igen i hulen, når han er
kommet til kræfter igen. Det blev en travl aften, hvor klokken
blev brugt flittigt. Vi siger tak for skænken til Kaj Hansen og
Bente Berg for skænken.
Og da vores formand Per Vejen jo går hænd og bliver en
voksen mand den 18.februar 2016. Her fylder han nemlig
50 år. Vi ønskede formanden tillykke med dagen med, at
overbringe ham et par gode flasker vin.
Husk, at vi afholder generalforsamling i hulen
fredag den 8.april 2016 kl.19:30.
Har man indlæg der skal med på dagsorden, skal det være formanden i
hænde senest søndag den 3.april 2016.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Gunner Vilhelmsen den 23.marts 2016
Næste hulemøde er den 4.marts 2016, hvor bødekassen tømmes.
Kaare laver brunkål denne aften, så for, at lette han indkøb m.m. bedes i, at
tilmelder jer til Kaare på tlf. 60 81 77 03 eller
på hjemmesiden. Cuk-frederikssund.dk senest den 1.marts 2016.

Med kno - Jan Johansen
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Frederikssund Naverne havde i går d. 10. februar.

25 Ældre Murersvende til Gule Ærter med flæsk og pølse. Vores
tanker gik til Frank Ventrup og Arne Jakobsen, som desværre ikke
kunne være med i dag, da de begge døjede med sygdom. Vi
håber, at vi se dem i 2017 til gule ærter i hulen?
Der blev spist, drukket og sunget af hjertens lyst til musik fra
"Glarmesterens Svende.

Jeg vil benytte
lejligheden til at rette en
stor tak til Kurt, Jan, Poul, Bente, og
"Papegøjen" for deres store hjælp til
arrangementet.

En stor tak skal også lyde til Anita, Claus og
Bent for deres dejlige musik

Med kno i bordet
Kaare Hansen
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Referat fra Bestyrelsesmødet 4.3.2016

Møde

17:30

Hulen

Møde
indkaldt af

Bestyrelsen

Mødetype

Bestyrelsesmøde

Arrangør

Per Vejen

Referent

Poul-Erik

Deltagere

x
x
x
x
x

Per Vejen
Kaare Hansen
Poul Berg
Jan Johansen
Poul-Erik

Dagsorden
Emne

Velkomst af Formanden

Pkt.1 – Noget nyt?

Emne

Vedr. valg Er det ikke Frank der er på valg, ud fra de papirer vi
havde, blev Inge valgt sidste år.
Venligst tjekke op.
Konklusion

Billagskontrollant suppleant samt bestyrelses suppleant har vi ikke
nogen? Venligst tjekke op.
Hvis ikke skal vi have et punkt på dagsorden til
Generalforsamlingen da det står i 1lovene.
Alex er delegeret til Samsø.
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Pkt.2 – Generalforsamlingen 2016

Emne

1. Dagsorden
2. Forslag til delegeretmødet på Samsø

Rejsefonden ok til forslag.
Vandrer bog ok.
2 foreninger kan afholde Pinsestævnet. Således at der bliver flere
hænder der kan hjælpe.

Konklusion

Ålborg model kan ikke tilsluttes da vi har 6 medlemmer der ikke har
mail.

Pkt.3 – Aktiviteter i 2016/2017

Emne

1. Frederikssund Byfest 10-12. Juni 2016
2. Jægersprisfesten. 01-07-2016 til 03-07-2016
3. Loppemarked/Åbent hus 2016?
4. Skal vi deltage sammen med Holbæk på Nyvangsgården?
21-22. maj. 2016 - Håndværk & Husflid
10-11. sep. 2016 - Høstmarked
Frederikssund og Jægerspris OK

Konklusion

Loppemarked SKAL være udenfor da salen er optaget i hele august.
Per undersøger hvornår udlejningen foregår af hensyn til
parkeringspladserne.
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Pkt.4 – Gule ærter 2017

Gule ærter onsdag den 15.februar 2017.

Pkt.1. - Hvem laver dem? Har Kaare stadig lyst?

Emne

Kaare stiller sit helbred til rådighed. Ja
Håber det holder.

Konklusion

Pkt. 6 - Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde?
Emne

Konklusion

Ved de store arrangementer som gule ærter og brunkål er der forslag
til Generalforsamlingen at i disse til fælde Kaare og Bente. Gule ærter
3 dage til Kaare og 1 dag til Bente = 100,00 kr. pr dag i alt 400,00 kr.
Brunkål Kaare 1 dag = 100,00 kr. som løn for det store arbejde. Folk
lægger i det.om jule- frokosten også kan betales med et par dage for
2 personer ilt 400,00 kr. bør nok også tages med i overvejelserne. Så
ilt en ekstra udgift på ca. 1000,00 Kr.
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Huleaften d 4/3 2016

Huleaften d 4/3 2016, var vi 15 glade Naver plus 4 gæster. Alle så
frem til denne aften da vi igen skulle smage Kaares verdensklasse
Brunkål med Flæsk. Ingen gik skuffet fra borde over maden eller
drikkevarerne. Hele aften blev der sunget godt igennem, også af
Kaares festlige 4 gæster.

Inge og Poul var aftens hoved personer, da de skulle tælle vores bødekasse indhold op. Det
tog tid, med det lykkes.
De glade vinder af Bødekasse konkurrencen blev Kisser gættede på et beløb på kr.3456,50
der var 5 kr. fra det oprigtige beløb på 3461,50 kr. og Poul (vægt).
Vi siger tak til Gunnar for omgangen. Dejligt at se vores togmand Torben igen. Aften sluttede
af med Minderne.
Med Kno i bordet
Per Vejen.
*** HUSK GENERALFORSAMLINGEN ***
Fredag den 8.april 2016 kl.19:30.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Alex Christensen den 29.april 2016
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