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CUK-Frederikssund
CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste Skandinaver

DAGSORDEN
GENERALFORSAMLING - DEN 8.APRIL 2016
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 kasserer Poul Berg
6. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved ordstyrer.
(se bilag 1- 5)
7. Indkomne forslag
A. Forslag fra bestyrelsen i CUK-Frederikssund
8. Valg.
A. Formand

per vejen (modtager genvalg)

B. Sekretær

Jan-Erik Johansen (modtager genvalg)

C. Valg af revisor
D. Valg af hulefar

Kurt Rasmussen (modtager genvalg)

E. Bilagskontrollant

Inge Henriksen (modtager genvalg)

F. Bilagskontrollant-suppleant
G. Fanebærer & skramleriforvalter.
H. Delegeret til pinsestævnet på samsø
9. Hulevagterne besættes.
10. Eventuelt.
Per vejen (referat fra møde i brugerrådet)
Jan Johansen (Hjerl-hede projektet og Hygum hjemstavnsgård)
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Bilag 1

CUK-Frederikssund

Hb. Stiller følgende forslag, som ønskes behandlet på delegeretmødet maj 2016.
På grundlag af, at rejsefonden er nedlagt, anmoder HB de fremmødte valgte delegerede om,
at behandle følgende:
HB-vedtægter for naverne CUK stk.12.
I nuværende tekst står der: Hb udpeger repræsentanter til håndværkernes rejsefond FHSB
(forening for berejste skandinaviske håndværkere)
Denne tekst, som fremstår med korrosiv skrift undlades i vedtægterne, idet der ikke skal
udpeges repræsentanter.
Strib den 21.februar 2016
.
På HB’s vegne
Kaj Jepsen
Formand cuk

Bilag. 2.

Aalborg Naverne V/ formand Svend-Erik Jensen
Forslag til afstemning på det kommende pinsestævne.
Blandt vores medlemmer i Aalborg er der en udbredt utilfredshed med, at så stor en del af
vores kontingent går til omdeling af ” svenden”. Alt tyder på at det kun bliver dyrere i
fremtiden.
I vores forening er der kun 2 medlemmer ud af 25, som ikke har en mailadresse, det er nok
ikke meget anderledes i andre foreninger.
Nedenfor nævnte forslag er ikke for at ned pivotere bladet, men for at fremtidssikre det
Vi stiller derfor forslag om, at ”svenden” fremover udsendes elektronisk til hver enkelt
forening, som så videre sender den til medlemmerne.
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Bilag 3

6. februar 2016

CUK-Frederikssund

Til HB-formand: Kaj Jepsen

Hans Frederiksen, Hulefar og bestyrelsesmedlem i Slagelse Naverforening, foreslår at
arrangørerne af kommende Pinsestævner bliver landsopdelt eller regionsopdelt og ikke
påhviler den enkelte forening. Dette fordi der bliver stadig færre medlemmer at trække på ved
disse store arrangementer.
På vegne af Hans Frederiksen.& Erik Hjorth Andersen

Bilag 4.

Forslag til cuk´s delegeretmøde 2016.
Der har været ønske fra flere steder at vi kan sende unge svende ud i verden med vandrebog
for at gøre det mugligt har vi forstået at det skal vedtages på et delegeretmøde så derfor dette
enkle forslag.
”cuk giver mulighed for at sende unge svende på valsen med vandrebog”.
Håber det bliver godt modtaget.
Hørning naverne
V/christian readel & niels vase

Bilag 5.

Them den 29-2-2016
Forslag til de delegerede på møde på Samsø fra Hovedkasseren
Den 15 maj 2016
Hvis der vedtages at ”Den farende Svend” skal udsendes som digital.
Så er mit forslag at den sættes op på vores hjemmeside så hver forenings formand med en
kode kan gå ind og hente den ned til sine medlemmer.
Begrundelse er at så har redaktøren ikke ansvar for at alle foreninger får den.
Med kno
Hovedkasseren/HB
Frode Zachariassen
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN
FREDAG DEN 8.APRIL 2016

CUK-Frederikssund den 3.4.2016

Ved de store arrangementer som gule ærter og brunkål er der forslag fra bestyrelsen til
generalforsamlingen, at disse personer, ydes en økonomisk afregning, som løn for det store
arbejde, som folk lægger i det.
•
•

Kaare og Bente. Gule ærter 3 dage til Kaare 3x 100 kr.
Bente 1x 100,00 kr. 100,00 kr.
I alt

•

Brunkål Kaare 1 dag 100,00 kr.

•

300,00 kr.
100,00 kr.
400,00 kr.

Om jule- frokosten, også kan betales, med et par dage for 2 personer ilt
bør nok også tages med i overvejelserne.

400,00 kr.

Så i alt, en ekstra udgift på ca. 1000,00 Kr. pr. År.

Med kno
Bestyrelsen
CUK-Frederikssund
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Formandsberetning 2015-16.

April…
En rolig generalforsamling, Inge blev valgt som diagent. Kurt og Kisser blev foreningens nye
køkken chef, efter at Arne abdiceret. 16 Naver deltog i mødet. Hurtig afstemning ang. Jans
medlemskab. Ny bordopstilling. Carl Otto fremviste os vores nye bødekasse, med en super ny
sikkerhedslås.
Maj…
10 Naver deltog i en festlig huleaften. Køkkenpersonalet havde fremskaffet meget fine
smørebrødsmadder til os. Kaare fortalte kort om besøget hos Skævinge pensionist forening.
Et dejligt lille besøg fra vores Stockholmske ven Onkel Anders.
Endnu et besøg på Nyvang (Holbæk) til husflid. En kold og kedelig weekend.
30. Maj…
Besøg af 14 Hillerød naverne. Kaare og formanden kom på lidt af en prøve. 2 ekstra personer
kom til bespisning i hulen. Samt et pludselig fremskudt mødetidspunkt på (30 min). K og K
havde heldigvis allerede klar gjort håndmadderne og ost. Efter godt og vel 2 en halv time
med sang og mad, forlod Hillerød naverne os.
Pinsestævne i Nakskov.
Juni..
Huleaften i Bløden (Frederikssund) d12/6,10 lystige naver var ankommet til vores Navertelt.
Formanden blev lokket til, at slå på klokken. Kasseren og Carl Otto (ny titel åres nav) gentog
klokkeringningen, i løbet af aften. Menuen stod på pølser-kartoffelsalat samt brød. Jan havde
igen medtaget vores Navervagthund(Bamse), som nød godt af menuen.
Jægerspris marked d 26-28 foregik i lidt kedeligt vejr. Men det kunne ikke holde Ole. P og
Bjarne Madsen (Holbæk)væk fra udstillingsvognen. Arne var igen i hopla med æg og bacon
til de morgen friske.

Juli..
Sommerferie.
August..
Jan måtte åbne dette års loppemarked, da formanden og Poul Erik var optaget i at montere
nye køkkenskabe. Selvom hulen rodede lidt, kom der en del besøgende til vores åbne hus.
Loppemarked foregik i år på den store parkeringsplads. Publikum udeblev desværre, da avis
glemte os. Ellers gik alt godt, undtagen skiltningen. Huleaften holdt vi udendørs med pølser
og sang.

September..
En rolig aften i vores lille forening. Onkel Anders og søster kom lige et smut vores Klub.
Carl Otto havde fået fremskaffet en fin ramme til hans åres Naver udnævelse.13-15/9 igen et
besøg til Høstmarked i Nyvang Holbæk. Efter sigene et mindre sjovt ophold.
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Oktober..

CUK-Frederikssund

Noget nyt, men gammelt, blev indviet i vores dejlige Naver forening. Men først skulle vi
lige gå 3 gange omkring huset, samtidig med at vi sang. Carl Otto var idemanden igen.
Han havde fremskaffet en ting som vi manglede i foreningen. En Lade. Af Aller fineste karat.
Kay fejrer sit 40 års jubilæum i Naverforeningen. Tillykke til Kay. Men Kisser må vi ikke
glemme, hun har nu oplevet femti somre. Tillykke Kisser. Kaare kunne nyde sit 5 år i vores
forening. Alle disse oplevelser på en huleaften, må være et lykketraf for vores nye vandre
Halfdan. Han kom og besøgte os, efter en tur på Hjerl – Hede.
November…
16 naver sang. (højt for træet grønne top).
Kay fik slået sin 40års jubilæums plade i det runde bord. Kaare fulgte efter med en 5 års
plade i bordet. Uden problemer for de 2 murersvende. Halfdan fik udleveret sit vandre udstyr.
Senere på aften forlod han så vores hule. Uden at se sig tilbage. Alex og Vibeke havde
rigeligt, at se til denne aften. Koteletter og ris skulle meget hurtigt på bordet.

December..
17 juleglade naver/venner deltog i vores årlige julefrokost. K og K samt Arne havde igen igen
fremskaffet et fremragende julebord. Carl-Otto kom lige et smut forbi hulen, med hans egen
raflegave. Et lille tallotteri og engang rafling. Vinderen blev Kaare, af Carls konkurrence.
Foreningens ordinære juleraflegave spil forløb roligt. Kisser måtte spille med en arm, da den
anden arm var blevet forbrændt.
Januar 2016…
Første hulemøde fredag d 8/1 i det nye år. En stille før storm aften, blev hurtigt lavet om til
en hyggelig aften. Selv vores træ Naver kunne pludselig bevæge sig. Menuen stod på den
traditionelle Koge-bidesild, som Kaare og Poul Erik havde fremskaffet med deres allerbedste
gastronomiske evner. Bente og Poul medbragte frikadeller samt kartofler i samme fine stil.
Frederikssunds borgmester/ kone kom et overraskede smut forbi vores hule. Og nød hele
aften sammen med os. (var inviteret) 13 til bord betyder jo ulykke, så Kaare placerede bare
vores træ- Naver til bords. Poul/Bentes 2 gæster hygge sig gevaldigt i hulen. Minderne
sluttede aften a, og her fik vores træ-Naver virkelig brugt sine stive arme.
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PROGRAM FOR HULEVAGTER I ÅR 2016 – 2017
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GENERALFORSAMLINGEN I FREDERIKSSUND 8.APRIL 2016

Der var mødt 9 Svende og 4 Navervenner op til denne generalforsamling, så vi måtte have
Ludvig den 14 med til bords.
Inge Henriksen blev igen i år enstemmigt vedtaget som ordstyre for generalforsamlingen,
som hun takkede for ved, at erklære generalforsamlingen for lovlig, da den var varslet i god
tid jf. vedtægterne. Inge havde lige en indsigelse til dagsorden vedrørende at hun i 2015 blev
valgt som bilagskontrollant i 2015 og derfor ikke skulle være på genvalg i år.
Carsten og Kisser blev ligeledes valgt som stemmetæller hvis der skulle blive brug for dette?
Protokollen blev godkendt af forsamlingen og så var det formandens tur til sin årlige
beretning. Her blev han noget forbavset, da han under sin gennemgang opdagede, at han
havde fået printet sin beretning fra sidste år ud til stor morskab for os andre.
Gennemgangen af regnskabet var forholdsvis hurtigt overstået med et par små spørgsmål. De
indkommende forslag, som skal fremlægges på delegeretmødet på Samsø i pinsen, var
ligeledes hurtigt overstået. Bestyrelsen var også kommet et forslag om, at man ville tilgodese,
dem, som ligger et stort stykke arbejde i køkkenet ved diverse arrangementer i hulen. Dette
forslag blev enstemmigt vedtaget.
Under pkt. 8 valg, blev Per Vejen genvalgt som formand og Jan Johansen blev ligeledes
genvalgt som sekretær. Kurt Rasmussen blev igen valgt som hulefar. Som ny
bilagskontrollant blev Alex Christensen valgt, da vores mange årige revisor\bilagskontrollant
Frank Ventrup valgte, at trække sig fra denne post. Vi vil fra CUK-Frederikssund, takke
Frank Ventrup for hans store indsats igennem mange år.
Som ny Fanebærer & Skramleriforvalter blev Carl-Otte Enevoldsen enstemmigt valgt, da Per
Jensen efter mange år på denne post har valgt, at trække sig. Vi vil fra foreningen takke ham
for de mange år, som han havde på posten.
Alex blev valgt som delegeret for foreningen til Pinsestævnet 2016 på Samsø.
Hulevagter og Eventuelt var hurtigt over stået, hvor efter, at dirigenten kunne erklære
generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Så var det tid til, at nyde hulefar og hans lille hjælpers dejlige smørebrod og
nyde den omgang, som Carl-Otto gav, da kan slog på klokken.

*** Da huleaften i maj måned ligger i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag er
denne huleaften aflyst.
Næste Huleaften er 3.juni 2016 ***
Cuk Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Alex Christensen den 29.4.2016
Poul-Berg den 25.5.2016
Med kno
Jan Johansen
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REFERAT FRA PROTOKOLLEN 2016 V/SEKRETÆREN JAN-JOHANSEN.

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.
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•

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.

•

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
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PINSESTÆVNET PÅ SAMSØ 2016

CUK-Frederikssund takker for et par dejlige dage på Samsø i forbindelse med Pinsestævnet.
Der skal til CUK-Samsø lyde et stort tillykke med det flotte stævne.
Da der ikke har været noget hulemøde i maj måned på grund af helligdag, er der desværre
ikke meget, at berette om. Men vi ses igen i hulen fredag den 3.juli 2016, hvor Vibeke &
Alex har hulevagten.
Husk, at udstillingsvognen er opstillet på
Bløden, i Frederikssund til Byfesten.
fredag 10.juli til søndag den 12.juli 2016
Jægersprisfesten 2016
fredag den 1.juli – søndag den 3.juli 2016

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Vibeke Christensen den 25.juni 2016

Med kno i bordet
Jan Johansen
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FREDERIKSSUND. - HULEMØDE 3.6.2016

På denne dejlige sommeraften var vi samlet 12 personer til den sidste huleaften inden
sommerferien. Det var Alex og Vibekes tur til, at have tørnen i hulen. Klokken blev flittigt
brugt da både Alex og Poul Berg havde haft fødselsdage. (Vi takker for skænken.) Jeg
beklager mange gange over for Vibeke, da jeg igen i år, er kommet til, at sætte hendes
fødselsdag en måned for tideligt i Svenden.
Det var også denne aften, at CUK-Frederikssund kunne ønske
Lis Willemoes Hansen velkommen i vor mitte som Naverven.
Lis Hansen er kommet i hulen sammen
med Kaare Hansen og hun har i den tid
hun er kommet hos os hjulpet foreningen
når vi har haft travlt med forskellige
arrangementer i hulen og hun har ligeledes vist en stor interesse for
CUK-Naverne, så vi syntes, at det var på tide, at optage Lise som
Naverven i CUK-Frederikssund.
Vi byder velkommen til, Lis som Naverven i CUK-Frederikssund.
Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig god sommerferie og vi ses næste gang i hulen til grillaften
fredag den 5.august 2016.
Men til dem der ikke kan undvære, at komme i hulen, er der mulighed for, at mødes os på
Jægerspris Festen i weekenden 01 - 03. juli 2016, hvor vi igen i år, har udstillingsvognen
med der, så kom ud til os og få et par hyggelige timer sammen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:

Eugen Uhl den 01-juli 2016
Vibeke Christensen den 25.juli 2016
Med kno i bordet.
Jan Johansen
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FREDERIKSSUND. HULEMØDE 3.6.2016

Jeg beklager, meget, at indlægget til DFS i sidste måned ikke nåede frem til redaktøren af
DFS.
Mindeord
Det er med stor sorg vi må meddele at æresmedlem Jørgen Schaffer er
afgået ved døden.
Han sov stille ind den 6/6. Jørgen nåede at blive 83 år. Murer Jørgen
Schaffer var initiativtager til at stifte CUK-Frederikssund i 1971. Han
vil være savnet i naverkredsene.
Æret være hans minde.
HULEMØDE 3.6.2016
På denne dejlige sommeraften var vi samlet 12 personer til den sidste huleaften inden
sommerferien. Det var Alex og Vibekes tur til, at have tørnen i hulen. Klokken blev flittigt
brugt da både Alex og Poul Berg havde haft fødselsdage. (Vi takker for skænken.) Jeg
beklager mange gange over for Vibeke, da jeg igen i år, er kommet til, at sætte hendes
fødselsdag en måned for tideligt i Svenden.
Det var også denne aften, at CUK-Frederikssund kunne ønske Lis
Willemoes Hansen velkommen i vor mitte som Naverven. Lis Hansen er
kommet i hulen sammen med Kaare Hansen og hun har i den tid hun er
kommet hos os hjulpet foreningen når vi har haft travlt med forskellige
arrangementer i hulen og hun har ligeledes vist en stor interesse for
CUK-Naverne, så vi syntes, at det var på tide, at optage Lise som
Naverven i CUK-Frederikssund.
Vi byder velkommen til Lis som Naverven i CUK-Frederikssund.

I juli måned har vi haft udstillingsvognen på Frederikssund Byfest og til Jægerspris festen.
Det var noget af en kold omgang., men humøret var højt og Arne
Jakobsen stod som sædvanlig for at anrette det store morgenbord
med bacon og æg som han plejer. Vi takker Arne mange gange
trods hans dårlige helbred
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Lørdag den 11-6-2016 kl.11:00 blev der holdt et minuts stilhed ved udstillingsvognen, hvor
vi mindes Jørgen Schaffer.
Æret være hans
minde

Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig god sommerferie og vi ses næste gang i hulen til grillaften
fredag den 5.august 2016. Hulevagten har bestyrelsen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:

Eugen Uhl den 01-juli 2016
Vibeke Christensen den 25.juli 2016
Søren Bisgård 05.august 2016
Med kno i bordet.
Jan Johansen
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Frederikssund. Grillaften den 5.august 2016

Så er sommerferien over, og vi håber, at alle har haft en rigtig god sommerferie?
Til grillaften den 5.august, var vi samlet 13 personer til hygge og flæskestegs og
bøfsandwich. Karre måtte, som næstformand byde velkommen, da vores formad Per Vejen,
selv var taget til det store udland på ferie, men dette klarede han nu meget godt. Efter
velkomsten rejste vi os alle op og holdt et minuts stilhed for Jørgen Schaffer som sov stille
ind den 6/6 2016.
Det var også denne aften, at vores kære
Æresmedlem Carl-Otto Enevoldens, endelig
fik sat sin jubilæumsmønt, fra Marmorilik i
det runde bord. Det var vist en meget stolt
Nav denne aften.

Klokken ringede et par gange i løbet af aften. Det var Vibeke og Lis som ville traktere os
med en omgang drikkevare. Vi takker mange gange.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til

Per Jensen med de 60 år den 7.9.2016
Kaare Hansen med de 65 år den 13.9.2016
Birger Svensen med de 62 år den 16.9.2016
Carl-Otto Enevoldsen med de 70 år den 29.9.2016

Med Kno - Gumminaveren
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CUK-Frederikssund - Hilsen fra arne Jakobsen

Jeg takker mange gange for den varme og hilsner, som jeg har
modtaget i forbindelse med min sygdom. Det har betydet meget for
mig og min familie. Håber, at jeg snart er frisk nok til, at jeg igen
kan komme i hulen.
Med kno i bordet
Arne Jakobsen
CUK-Frederikssund

FREDERIKSSUND D.2.9.2016

Der var mødt 13 op til Svendeaften i hulen, og det var Poul Berg og Gunner Vilhelmsen som
havde hulevagten denne aften.
Det var også denne aften, at vi kunne sige tillykke til Per Jensen også kendt som (Per Bager) i
Naverkredse, med hans 60 års fødselsdag den 7.september
2016. Der skal hermed lyde et stort tillykke til Per Jensen.
Formanden takkede ved denne lejlighed, Per for det store
stykke arbejde han i gennem sine snart 37 år, i CUKFrederikssund har udført for foreningen. Han kvitterede
med, at slå på klokken. Vi takker for en omgang
drikkevare og Pers hjemmelavede æblekage til kaffen.
(Han havde selv plukket æblerne og lavet grøden, men
måtte have hjælp af Bente Berg til, at piske flødeskummen)
Karre Hansen måtte også gå den tunge gang til klokken, da han oplyste om, at han har 65 års
fødselsdag den 13.september 2016.
Ligeledes vil vi fra CUK-Frederikssund ønske vores æresmedlem
Carl-Otto Enevoldsen et stort tillykke med hans 70 års fødselsdag
den 29.september 2016.
Carl-Otto Enevoldsen blev Nav i 1968 i Düsseldorf og i 2014 blev
han æresmedlem i CUK-Frederikssund og han blev i Pinsen 2015
i Nakskov udnævnt som Årets Naver i CUK.

Til Arne Jakobsen sender CUK-Frederikssund vores varme tanker til ham, med håb, at vis
snart får ham at se i hulen igen efter hans sygdom.
Næste Svende aften i hulen er 7.oktober, hvor Inge & Karsten har hulevagten.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Poul-Erik Christoffersen den 9.oktober 2016
Kurt Rasmussen den 21.oktober 2016
Anita Bondy den 31.oktober 2016
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 7.OKTOBER.2016

Møde

Møde
indkaldt af
Mødetype
Arrangør
Referent

Deltagere

18:00

Hulen

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde
Per Vejen
Jan Johansen
x Per Vejen
x Kaare Hansen
- Poul Berg
x Jan Johansen
x Poul-Erik

Dagsorden
Emne

Velkomst af Formanden

Pkt.1 – Er der noget nyt?
1: Nyt fra Formanden?
Emne

Formanden havde intet at berette.

Konklusio
n
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Pkt.2 – Julefrokosten 3.december 2016

Emne

Konklusion

1.
2.
3.
4.

Hvem står for maden?
Pris (Sidste år ca. 125 kr.)
Ris a la mande.
En gave til ca.30kr. (Samme pris som sidste år)

1: Hulefar laver julemaden.
2: Samme pris som sidste år ca. 125 kr. pr. Person
3. Kaare Hansen laver Ris a la manden, samt køber
mandelgaven.
4: Alle skal have en gave med til ca. 30 kr. til gavespillet.
5: Sidste tilmelding til julefrokosten er den 22.11.2016.
6: Der er bunden tilmelding.

Pkt.3 – Kogesild 6.januar 2017
Pkt.1 – Hvem køber sildene?
Pkt.2 - Borgemesteren - Hvem inviterer borgemesteren
Emne

1: Kaare Hansen køber 2 spande sild. Og Kaare & Lis laver
frikadeller
Konklusion
2: Hulefar laver stuvede kartofler
3: Formanden inviterer borgmesteren.
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Pkt.4 – Gule ærter 2017

Gule ærter onsdag den 15.februar 2017.

Emne

Pkt.1. – Hvem laver dem?
Pkt.2 – Hvem hjælper til?

1: Kaare Hansen & Lis laver de gule ærter. Evt. pandekagerne hvis
Bente Berg ikke kan?
Konklusion

2: Der skal bruges 3-4 medhjælper

Pkt. 5 – Kontingent restancer

Kontingent restancer
Emne

Hvad stiller vi op med dem?

1: Kasseren skal i første omgang kontakte medlemmet pr. telefon.
Konklusion

2: Hvis det pågældende ikke at reagere på denne henvendelse, skal
han sende et brev til vedkommende person om, at medlemmet får
bagt sit kontingent til foreningen i orden inden næste kvartal er til
forfald. Ellers vil medlemmet blive ekskluderet af foreningen

PKT. 6

Eventuelt

Næste Bestyrelsesmøde er?
Marts eller April 2017
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FREDERIKSSUND. OKTOBER.

Til huleaften i oktober, var det samlet 11 personer i hulen. Alex og Vibeke, havde en gæst
med, som Alex vist nok havde arbejdet sammen med ude i den store verden. Det var Karsten
og Inge, som havde baks tørn denne aften. Vi takker mange gange for den dejlige forlorne
skildpadde og hjemmebagt kage.
Men vi manglede et par personer i vor mitte. Det var Kisser og Arne og Frank Ventrup. Vi
håber, at de snart er friske og kommet igennem deres sygdom, så vi igen får glæde af deres
nærvær i hulen.
Klokken blev flittigt brugt denne aften af
Poul-Erik og Carl-Otto, som er gået hen og
blevet et år ældre, og dette vil de venligst
fejre med os andre.

Der er desværre sket en beklagelig fejl i sidste udgave af DFS.
Her stod der, at Eugen Uhl havde 10 års jubilæum i CUK-Frederikssund den 08.10.2016.
Men det viser sig at, Eugen Uhl, har 40 års jubilæum, da han blev indmeldt i CUKFrederikssund i 1976 hos Jørgen Schaffer. Jeg beklager meget, og vil få dette rettet i
medlemskartoteket i HB. Vi vil i CUK-Frederikssund ønske Eugen Uhl et stort tillykke med
de 40 år i foreningen.

Formanden ønskede vores gode Nav og æresmedlem CarlOtto Enevoldsen et stort tillykke med hans 70 års fødselsdag
den 29.september 2016.

Nu hvor den hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til
at, vi igen skal holde julefrokost i hulen igen.
Dette er lørdag den 3-12-2016 kl 13:00 i hulen.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Jan Johansen senest den 27-11-2016.
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 05-11-2016
Karsten Henriksen
08-11-2016
Arne Jakobsen 09-11-2016
Torben Silving
15-11-2016
Næste hulemøde er fredag den 4.11-2016.
Og hulevagten har Pul-Erik & Jan
Med kno i bordet
Gumminaveren
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Frederikssund 4. november 2016.
Igen et flot fremmøde til en Svendeaften i hulen med hele 13 fremmødte, så Ludvig de 13
måtte med til bors. Klokken flittigt blev benyttet, så Poul-Erik & Jan, som havde hulevagten
fik nok at lave.
Det var Annita Bondy & Kisser, som ville fejre deres
fødselsdage med os. Vi takker mange gange for skænken.
Ellers var det en hyggelig aften i hulen.

Nu sniger sig den hærlige juletid sig og igen tid til, at vi skal holde julefrokost i hulen igen.
Dette er lørdag den 3-12-2016 kl 13:00 i hulen.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Jan Johansen senest den 01-12-2016. (Sidste Chance)
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 Navervenner
Samt deres familier en rigtig glædelig jul.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Klaus Helsøe den 05.december 2015
Frank Ventrup den 12.december 2015
Inge Henriksen den 12.december 2015
Med kno i bordet
Gumminaveren
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FREDERIKSSUND JULEFROKOSTEN 2016

lørdag den 3.december var der igen kaldt til julefrokost i hulen.
Det blev til et par rigtige hyggelige timer med 21 personer samlet. Men vi manglede Frank &
Anna Ventrup i vores mitte, men vi sender jer de varmeste julehilsner til jer og jeres familie.
Men alle var meget glade for, at gense vores nu pensioneret hulefar Arne Jakobsen, efter hans
længere syge periode i hulen igen. Ligeledes til Torben Silving, som er en sjællen gæst i
hulen og til Alex, til trods for, at han lige havde fået et nyt knæ.
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund og gæster vil takke Kurt & Kisser for, deres overdådige
jule bor, der var alt hvad hjertet kunne begære.
Som traditionen næsten er, lavede Karre Hansen
igen sin vidunderlige risalamande. Men forvirringen
blev total, da det viste sig, at der åbenbart havde
været en drillenisse hjemme i Kaares køkken? Der
var nemlig sneget sig 3 mandler ned i risalamanden.
Så der måtte slås terning om mandelgaven, og det
blev Karsten Henriksen som blev den heldige
vinder.

Efter et par hyggelige timer sammen i godt selskab, var det på tide, at synge minderne og sige
glædelig jul og godt nytår til alle.
Vi vil fra Bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønske jer alle og jeres kære et rigtigt godt Nytår
og på gensyn i 2017, hvor det første arrangement som traditionen jo er til kogesild fredag den
7.januar kl.19:30 i hulen.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Jan-Erik Johansen med de 60 år den 1.1.2017

Med kno i bordet
Gumminaveren
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Frederikssund – Kogesild 2017.

Som traditionen er, var der igen kogesild på årets første huleaften. Igen i år, var det vores
faste kok i bestyrelsen Kaare Hansen, som stod for, at lave dem. Vi kan kun sige tak til Karre
for de fantastiske dejlige bide & kogesild.
Klokken og dens blide toner lød frydeligt hele to gange denne aften.
Det var Inge Henriksen som ville fejre sin fødselsdag den
12.december 2016 med os andre og mig selv i anledningen, at der
nogle, som mener, at jeg er gået hænd og blevet voksen, bare fordi, at
man fyldte 60 år den 1.januar 2017.
Jeg vil hermed takke alle for de varme hilsner som jeg modtog på min
fødselsdag. Det varmer mit gamle hjerte, at vide, at der stadig er nogle
som holder af mig.
Næste huleaften er fredag den 3.februar 2017 og hulevagten hare Per Vejen og Jan
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.

Kaj Hansen den 2.februar 2017
Claus Salomonsen med de 50 år den 3.februar 2017
Med kno i bordet
Jan Johansen.
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Februar 2017

Til Frederikssund-Navernes huleaften i februar 2017 fremmødte
10 brave Navere.
Hulevagten havde Jan og Per, men da Jan lå med mandeinfluenza, sprang Poul-Erik til.
Alex, som efter sin knæoperation i november, var vendt tilbage
fra ”de døde”, viste stolt hans kunnen med hans nye knæ af

rustfrit stål.
Den Lange” og Kisser serverede deres berømte Flæskestegs –Sandwich, til alles
store fornøjelse. Humøret var højt, og formanden slog på klokken, hvilket
forårsagede stor glæde. Vi takker.
Der blev sunget, og fortalt historier uden ende. Bl.a. Carl-Otto, der fortalte
gruopvækkende om dengang han tilloddede Zink-kister med afdøde kollegaer oppe
på ”Den sorte Engel” i Grønland.
Til dessert serverede Kisser hendes dejlige Æblekage, Kaare hans Kikskage.
Ud på aften blev ”Minderne” sunget, hvorefter vi skiltes og gik hver til sit.
Med kno
Kaare

*** Husk Hulemødet næstegang fredag den 3.marts 2017 kl.19:30 ***
Bødekassen tømmes og Kaare laver brunkål. Så hvis du\i tænker på, at møde
op, så giv lige Kaare et kald på tlf. 60 81 77 03 og helst inden den 1.3.2017 så
han ved hvor mange der evt. Kommer
Husk generalforsamling fredag den 7.april 2017 kl.19:30
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 1.april 2017.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.

Gunner Vilhelmsen med de 75 år den 23.marts 2017
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GULE ÆRTER DEN 14.2.2017

Igen i år var CUK Naverne i Frederikssund vært ved en hyggelig dag i Naverhulen
på Græse Gamle Skole, med Murernes Pensionist - og Efterløns-klub.
Der var mødt 27 ældre Murersvende, samt 3 musikere.

Det var samtidig et glædeligt gensyn med vores to Navere Frank Ventrup og Arne
Jacobsen, der igen er blevet "gangbare" efter lang tid's sygdom.
Der blev, traditionen tro, serveret Gule Ærter med flæsk, pølse og grisehaler og
Bentes hjemmelavede pandekager med is.
Vores "Hus-orkester" "Glarmesterens Svende" sørgede for underholdningen.
Der blev spist, drukket, sunget og fortalt historier af livsens lyst.
Jeg siger tak for god hjælp og understøttelse med hele arrangementet til Jan-Erik
Johansen, Poul-Erik Christoffersen, Poul Berg, Lis Willemoes Hansen og Bente
Berg. En særlig tak skal lyde til Anita, Claus og Erik for deres gode musik og
underholdning!
Med kno
Kaare Hansen
CUK-Frederikssund
Med kno
Kaare
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 3.MARTS 2017
Møde
Møde
indkaldt af
Mødetype
Arrangør
Referent

Deltagere

18:00

Hulen

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde
Per Vejen
Jan Johansen
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

1: Nyt fra Formanden?

Formanden havde ikke noget nyt, andet at han snart skal til bestyrelsesmøde i bruge
rådet for Græse. Gl. Skole

Konklusion
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Pkt.2 – Generalforsamling 2018

Emne

1.
2.
3.
4.

Dagsorden
Aktiviteter det næste år?
Indkommende forslag fra HB
Indkommende forslag fra medlemmer af CUK-Frederikssund
4.1 forslag fra Jan Johansen - Emne: Udstillingsvognen.
4.2 Forslag fra Kaare Hansen - Forslag til
Vedtægtsændring:

Pkt.1 - Hvad nu hvis Kurt trækker sig?

Emne

Pkt.2 - Hvad nu hvis Carl-Otto trækker sig? (Skal vi kontaktet Per
Bager og spørge om han vil igen?)

Pkt.1 - Kurt Rasmussen har meddelt bestyrelsen, at han trækker
sig som hulefar til generalforsamlingen.
Bestyrelsen har spurgt Kaare Hansen, om han kunne
tænke sig, at overtager fra Kurt. Kaare Hansen takkede
for tilbuddet, og der er bestyrelsens indstilling til
generalforsamlingen, at indstille Kaare Hansen som
hulefar.

Konklusion Pkt.2 - Carl-Otto har pr. mail, meddelt bestyrelsen, at han trækker
sig som fanebærer og skramleriforvalter, ved den
kommende generalforsamling i april 2017

Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at
man fremover ringer eller taler sammen, om hvem der
evt. kan møde op med vores fane hvis der bliver brug for
dette.
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Pkt.4 – - Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde?

Emne

Intet aftalt p.t.

Konklusion
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Frederikssund. marts 2017

Gule ærter 2017.
Onsdag den 15.februar 2017 havde CUK-Frederikssund
igen besøg af Murernes Efterlønsklub til de årlige gule
ærter med grisehaler flæsk og masser af øl og
brændevin, samt god musik fra vores husorkester
Glarmesteren og hans Svende. Foreningen takker igen
Kaare Hansen og Lis Hansen, for deres utrolige store
arbejde med, at lave de fantastiske dejlige gule ærter,
samt til Bente Berg, som i gen i år kom med ca. 120 stk.
hjemmelavede pandekager. Det var ligeledes rigtig
dejligt, at vi hade Frank & Anne Ventrup samt Arne

Jacobsen på besøg i hulen igen.

Huleaften den 3.marts 2017.
Som det snart er blevet en tradition i marts måned til huleaften
diskede Karre Hansen igen op med en omgang fantastiske
omgang brunkål med kogt og røget flæsk til. Det var lige som at
høre fuglene synge i himmelen, at sætte sine tænder i dette
dejlige måltid. ”TAK KAARE.”
Det var også tid til, at tømme og lette bødekassen for dens
indhold.
I år, var der kommet 3.631 kr. og en vægt på 3,641 kg. Og som
traditionen tro blev der igen gættet om både vægt og beløbet. Det
blev Carl-Otto der kom nærmest med sit gæt på 3.7 kg og Kisser
med sit gæt på 3.675,50 kr.
Der blev ligeledes ringet med klokken hele to gange denne aften. Det var Gunner Wilhelmsen
og Kaare Hansen, som ville fejre, at de var blevet et år ældre. Det kan man nu jo ikke se på
dem!

Husk generalforsamlingen den 7.april kl. 19:30 i Hulen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.

Alex Christensen med de 70 år den 29.april 2017
Med kno
Gumminaveren

Protokol 2016/17- CUK-Frederikssund

Side 32

CUK-Frederikssund

Bilag 1. 3F Nordsjælland - vedr. Sponsorat til vores udstillingsvogn

Frederikssund d.18. marts 2016
Til Per Nielsen
Faglig Konsulent
3F Nordsjælland Øst
VEDR. SPONSORAT TIL VORES UDSTILLINGSVOGN?
CUK-Frederikssund takker for det sponsorat, som i tilgodeså os med sidste år.
Vi vil derfor spørge om dette kunne, komme i betrækning igen?
Da vores lille forening ikke har de store midler, at gøre godt med, idet, at vi pt. er 24
medlemmer tilbage, kunne vi godt bruge en økonomisk håndsrækning til, at holde driften af
udstillingsvognen kørende.
Vi kan til gengæld tilbyde 3F, at de kan få hængt et par plancher eller skilte op sammen med
udstillingsvognen og 3F er ligeledes meget velkommen til, at komme og være sammen med
os, når vi er på tur.
Jeg kan oplyse dig om, at der i 2017 igen, bliver gule ærter, i Naverhulen onsdag den
15.02.2017. Dette blev aftalt sidste gang.

Med kno i bordet
Sekretær
Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9
4520 Svinninge
Tlf. 71780759
E-mail.navernee@cuk-frederikssund.dk
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