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CUK-Frederikssund
Dagsorden
Generalforsamling - den 6.april 2018

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\Inge Henriksen
6. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved ordstyrer. (Se bilag)
7. Indkomne forslag fra CUK-Frederikssund (Se bilag)
8. Valg.
A. Formand

Per Vejen (Modtager genvalg)

B: Valg af ny kasser, da Poul Berg ønsker
at træde tilbage pga. helbredet.
C Valg af Næstformand

.

Per Jensen (Modtager genvalg)
modtager genvalg, hvis der ikke er andre til posten

D. Sekretær

Jan-Erik Johansen (Modtager genvalg)

E. Valg af bestyrelsesmedlem
F Valg af Revisor

Inge Henriksen (Modtager genvalg)

G. Valg af Hulefar

Lis Hansen (Modtager genvalg)

H. Bilagskontrollant

Alex Christensen (Modtager genvalg)

I. Bilagskontrollant-suppleant
J. Fanebærer & Skramleriforvalter.
K. Delegeret til Pinsestævnet i Aalborg

(Carl Otto Enevoldsen)

9. Hulevagterne besættes.
10. Eventuelt.
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Formandsberetning 2017/18.

April.
Generalforsamlingen 2017blev et langt møde. 20 personer havde fundet vej til hulen.
Kurt og Kisser ønsker ikke længer at bestyre køkkenet.
Kaare overtager arbejdet som hulefar.
Ny bilagskontrollant blev Anita, Poul Erik fik Skramleriforvalter posten. Kaare blev valgt som
deltager til delegeretmøde ved Pinsestævne i Slagelse. Jan søger Danmarks samfundet om en ny
fane.
Maj.
Vibeke-Alex stod for månedens hulevagt.
Vi kunne lige snige os op på 8 personer denne aften. Så koteletter i fad var der rigeligt af, til hver
mand.
Kassereren ringede 2 gange på klokken. 1 anledningen af hans 80års fødselsdag.
En ellers stille huleaften.
Juni.
Fra den 3-5/6 blev der afholdt Pinsestævne i Slagelse/Skælskør, vi deltog med 6-8 personer. Stævnet
forløb rigtigt godt, med nogle overraskelser. (tv2 øst, årets nav)
Udstillingsvognen var kørt til Bløden (Frederikssund), her holdt vi vores huleaften. 10 personer fandt
vej til vognen, i et noget kedeligt vejr. Vejret var så dårligt, så selv formanden måtte ligge sig en time
på sengen. Onkel Anders kom lige et smut forbi vores vogn en time tid.
Afhentning af vores nye fane, skulle hentes noget hurtigt i Helsingør. Først fanemarch gennem
Helsingør by, med endemål på Kronborg. En lidt skuffende oplevelse at, se vores nye fane uden
Naver logo på.
Juli.
Hulen holder sommerferie.
2 rigtige gode Naver har desværre forladt vores forening for evigt. Kaare. G. Hansen 13/7 65år, samt
Frank. Ventrup 16/7 85 år. Vi har hørt mange gode murer historier fra dem.
August
Vores årlige grillaften med pølser-flæskesteg- sandwich blev en lidt mut forestilling.
Efter tabet af vores 2 gode murer Frank og Kaare. Men vi fik dog sagt pænt farvel med (i et vinhus)
samt et minuts stilhed. Foreningen gav 2 omgange i dagens anledning.
September.
En rolig huleaften 11 personer var mødt op.
Gunnar og Poul-Berg stod for aftensmaden. Men det var Bente der fik lov at smøre hulemadder samt
kaffe og kage. Et sjældent med dejligt besøg af selveste Eugen Uhl overraskede os lidt denne aften.

Protokol 2018/19 - CUK-Frederikssund

Side 4

CUK-Frederikssund

Oktober.
Vores ekstraordinær generalforsamling var et mennesketomt møde, kun 11 personer deltog.
Per (Bager) Jensen blev valgt som ny næstformand. Lis Hansen overtager hulefar arbejdet, vi siger
tak til de 2 friske Naver.
Kort planlægning af julefrokosten, hvem laver hvad.
November.
Sidste samtaler og tilmelding til julefrokosten skulle ske i denne måned. Jan har fået os (foreningen)
oprettet på Facebook med profil navn CUK-Naverne i Frederikssund. Poul E og Jan stod for maden,
Imens Kisser og Karsten havde styr på klokkespillet. Til glæde for vores 2 gæster. (Sten/ Birgit)
December.
En fantastisk dejlig stemning i hulen. Der blev slået 2 på klokken, allerede inden selve julefrokosten
var rigtig begyndt. 17 personer deltog i dette års julearrangement inkl. vores 2 Als venner
Claus/Christina. Anita kom lige forbi hulen for at omtale deres nye Naver cd. Heldigvis for det, da vi
havde et sangproblem. (Nr. 70) Vores gør det selv-julefrokost forløb bare så godt.
Januar.
14 personer deltog i vores fantastiske koge-bidesild arrangement. Lis havde medbragt frikadeller/
kartofler, Bente klarede lige sildene. Optagelse af Birgit som ny Naverven i foreningen. Sten Sjøberg
overflyttes fra Slagelse til Frederikssund som Naver. Vi ser frem til et godt Naver venskab. Hjertelig
velkommen til jer. Gunnar medbragte 1 flaske snaps til foreningen. Vi siger mange tak til Gunnar.
Februar.
Anita fejrede sit 10 års jubilæum i foreningen, med straks at slå på klokken. Poul. E og formanden
stod for menuen. Gullas med ris samt is til dessert. Pragtfuld kage til kaffen klarede Kisser da bare.
Besøg af 24 murer til vores årlige gule-ærter bespisning med kød og flæsk. For ikke at glemme de
100 pandekager. Herlighederne vil bare ikke ende den dag. Vi takker de 5 frivillige, samt
glarmesteren for rigtig god musik og underholdning.
Marts.
Igen havde vor hulemor Lis Willemoes Hansen stået på hoved i gryderne for, at lave brunkål til os,
som traditionen byder, når bødekassen tømmes. Igen en stor tak til Hulemor for et dejligt måltid.
(De lå godt i maven).
Vi var samlet 11 personer til et par hyggelige timer i hulen.
I år, var det Anita Bondy og Birgit Karre som blev valgt til, at tælle bødekasse op.
I år, var der kommet 3.454,5 kr. i bødekassen. Og vægten var 3,823 kg, Jan Johansen kom tættes på
vægten med et gæt på 3.5 kg. og Per Jensen kom tættes på med et gæt på 3.500 kr.
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Regnskab 01-01-2017 – 31-12-2017
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Bilag 1 – Bestyrelsen – CUK-Frederikssund

CUK-Frederikssund
Forening for Berejste
Skandinaver

Generalforsamling den 6.april 2018.
Forslag vedrørende koge sild.
Er tiden for kogesild i januar ved at være en tradition, som ikke længer er mulig at opretholde?

Spørgsmålet er.
Skal vi stoppe med kogesild, idet, at det er et spørgsmål, om vi har nogen som kan lave
disse kogesild?
Ligeledes er der flere af vor medlemmer, som ikke spiser kogesild.
Med Kno Bestyrelse
CUK-Frederikssund

(Der var flertal for, at fortsætte med kogesild)
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Bilag 2 – Bestyrelsen – CUK-Frederikssund

CUK-Frederikssund Forening for
Berejste Skandinaver

Generalforsamling den 6.april 2018.
Forslag vedrørende vedtægtsændring til §9. Navervenner.
Spørgsmål:

”Er tiden inde for at ændre §9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi
åbner op for flere navervenner i CUK-Frederikssund?”
Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye
navervenner, kan blive en aktiv person for CUK-Frederikssund.
Med Kno
Jan-Erik Johansen
CUK-Frederikssund

• (Der var flertal for, at åbne op for flere Navervenner)
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Bilag 1. Fra HB

Følgende forslag blev stillet af SCUK-Vejle på delegeretmødet den 04. Juni 2017: I Slagelse.
Citat: Det foreslås, at delegerede til pinsestævnerne anmeldes med navn og forening, og kun
Delegerede har taleret: Citat slut.

Der var ikke fra forslagsstillers side, fremsat forslag om, hvor teksten skulle indskrives.
Forslaget blev vedtaget.

HB fremsætter derfor følgende forslag:
Teksten bliver indskrevet i Vedtægter HB-Vedtægter 2016 for Naverne CUK i Stk. 16 efter følgende
tekst: Foreningerne har en stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer, men maksimum 2 stemmer,
der kan være repræsenteret ved en delegeret.

På HB’s vegne
Strib den 23.februar 2018. Kaj Jepsen
Formand CUK

(JA)
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Bilag 2. Indlæg fra HB - Tillæg til Stk. 21

I henhold til nuværende tekst i CUK-Love Vedtægter Stk.: 21 fremsætter HB følgende
forslag, der bedes behandlet på Delegeretmødet i Aalborg den 20. Maj 2018.
Tillæg til Stk. 21
Oprette en central kontaktperson, som kan styre alle henvendelser fra unge CUKér, som
befinder sig på rejsen. Så bliver det lettere at give en hjælpende hånd, og man har
samtidig en central oversigt over de rejsende indenfor CUK. Denne person skal have
kendskab til det aktuelle rejseliv. Det er meget anderledes end for 20 år siden. Han skal
også være villig til at repræsentere CUK, fx når han bliver inviteret til andre
Organisationer (fx CCEG uden at han er delegeret, men for at diskuterer det aktuelle
rejseliv med de andre organisationer).
På HB’s vegne
Strib den 23. februar 2018
Kaj Jepsen
Formand for SCUK.
(JA)
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Bilag 3. CUK-Næstved Forslag til CUK navernes delegeretmøde d. 20. 05. 2018
Næstved foreslår, at man dropper den meget omtalte naver bog, da vi altid har sat en ære i
at klare os på egen hånd, når vi var på valsen.
Indehavere af sådanne bøger kan komme ind på rådhuse og fagforeningskontorer rundt om
i Europa, få et stempel, og økonomisk bidrag til den videre færd. Det vil sige, at man ikke
behøver at tjene sine penge. Det er ikke, hvad CUK naverne står for. Vi mener, at man
hurtigt kan blive sammenlignet med dem med barnevogn og rævehale.
På Næstved Naverforenings vegne Finn C. Pedersen, formand
(NEJ)
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Bilag 4 CUK-Naverne i Silkeborg

Forslag der ønskes behandlet på Delegeretmødet den 20.Maj 2018 i
Aalborg. Tillæg til CUK-Love og Vedtægter stk.: 14.

Stk.: 14: Billagskontrollanterne skal revidere hovedkassens regnskab og skal til enhver
tid Have ret til, at kontrollere protokol, kassebøger og formue. Kontrol af årsregnskabet
skal være afsluttet senest den 15. februar. Billagskontrollanterne skal skriftligt bekræfte
resultatet af kontrollen. Regnskabet publiceres i Den farende Svend inden
delegeretmødet. Ved delegeretmødet skal de delegerede stemme om regnskabets
godkendelse.
Billagskontrollanterne skal efter henvisning fra HB kontrollerer en forenings
regnskaber, efter henvendelse fra de i foreningen valgte billagskontrollanter, med
reference til HB.
Begrundelsen er: Hvis der er uoverensstemmelse mellem de valgte billagskontrollanter
og bestyrelsen i foreningen, hvorved foreningens regnskab ikke kan/bliver godkendt, skal
der være et organ, der kan træde til udover Hovedbestyrelsen.
Vi har desværre i CUK oplevet økonomisk svig i en forening, med store økonomiske
vanskeligheder til følge, samt i daværende FBSH, som CUK var en del af.
Hvor mange foreninger har økonomi til, at få en sagfører eller revisor til at hjælpe
foreningen?
Ovenstående forslag er stillet af
CUK-Naverne i Silkeborg den 25. februar 2018.
På foreningens vegne
Formand
Niels Erik Boje
(JA)
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Frederikssund CUK-Naverne
Forening for Berejste Skandinaver

=============================================
Program for hulevagter i år 2018 – 2019.

Fredag den 4.maj 2018

Svendeaften

Alex og Vibeke

Lørdag – Mandag
19.5.2018 – 21.5.2018

Pinsestævne 2018
Aalborg

Carl-Otto

Fredag den1.juni 2018
På Bløden i Frederikssund

Svendeaften

Udstillingsvognen

Juli 2018

Sommerferie

Fredag den 3. august 2018

Grill aften

Bestyrelsen

Fredag d.7.september 2018

Svendeaften

Arne & Carl-Otto

Fredag d.5.oktober 2018

Svendeaften

Gunner og Karsten

Fredag d.2.november 2018

Svendeaften

Inge og Karsten

Lørdag.d.1.december 2018

Julefrokost

Bestyrelsen

Fredag d.4.januar 2019

Kogesild

Bestyrelsen

Fredag d.1.februar 2019

Svendeaften

Kurt og Kisser

Onsdag d.20.februar 2019

Murenes Efterlønsklub

Hulemor\Bestyrelsen

Fredag d.1.marts 2019

Svendeaften \ Bødekassen

Hulemor\Bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen

Fredag d.05.april.2019
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Frederikssund 6. april 2018

Formanden bød alle velkommen til den årlige generalforsamling i vor forening. Der var fremmødt 11
Nav og 5 NV denne aften.
Inge Henriksen blev igen i år enstemmigt valgt til ordstyrer og hun takkede for valget og kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og hun styrede generalforsamlingen med en god
ro og orden og hård hånd, som hun plejer at gøre. (Vi har vel respekt når Inge taler).
Som stemmetæller blev Anita og Birgit valgt.
Formanden og Sekretærens og det revideret regnskab som blev fremlagt af Inge Henriksen, da vor
kasser måtte melde afbud på grund af sygdom, blev de alle enstemmigt godkendt.
Da vor kasser Poul Berg igennem 15 år har valgt at trække sig for
posten som kasser på grund af hans helbred, vil vi alle i CUKFrederikssund takke Poul Berg for hans store arbejde med, at passe
på vor finanser

De indkommende forslag fra HB var forholdsvist hurtigt over stået, så den delegeret kan have dem
med på delegeretmødet i Ålborg i pinsen.
Bestyrelsen havde et forslag med angående om tiden var løbet fra vor årlige kogesild i januar måned?
Der blev enstemmigt vedtaget, at vi skal fortsætte med kogesild, men, at der ved siden af kogsild skal
laves og tilbydes et alternativt måltid til dem, som ikke spiser kogesild og, at dette skal offentliggøres
i den Farende Svend i god tid (november - december)
Jan-Erik Johansen havde et forslag vedrørende vedtægtsændring til §9. Navervenner.
”Er tiden inde for at ændre §9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi åbner op for
flere navervenner i CUK-Frederikssund?”
Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye navervenner, kan blive
en aktiv person for CUK-Frederikssund.
Der var en enig stemning, at dette godt kunne indføres med 1/1.
Det vil sige, at der kan være en Nav for en NV, men, at der aldrig må være flere Nv end Nav.
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CUK-Frederikssund

•

Per Vejen blev enstemmigt valgt som formand for en ny 2 års periode.

•

Som ny kasser blev Poul-Erik Christoffersen valgt for en et års periode, da han ifølge
vedtægterne er på valg i ulige år.

•

Som næstformand blev Per Jensen igen valgt for et år, da han ligeledes ifølge vedtægterne på
valg i ulige år.

•

Som bestyrelsesmedlem blev Lis Hansen valgt i stedt for Poul-Erik Christoffersen som blev
ny kasser.

•

Og Inge Henriksen modtog genvalg som revisor

•

Lis Willemoes Hansen blev enstemmigt valgt som hulemor for en toårig periode.

•

Alex Christensen blev ligeledes valgt som bilagskontrollant for en toårig periode.

•

Anitta Bondy blev ligeledes enstemmigt valgt som bilagskontrollant-suppleant for en etårig
periode.

•

Poul-Erik Christoffersen påtog sig igen at være Skramleriforvalter i vor forening for en etårig
periode.

•

Og som deleger til pinsestævnet i Ålborg blev Carl-Otto Enevoldsen enstemmigt vedtaget til,
at varetage CUK-Frederikssund interesser som delegeret på Pinsestævnet.

Hulevagtener var hurtigt overstået og da der ikke var noget under eventuelt, kunne ordstyren takke
for en god ro og orden og erklære generalforsamlingen 2018 for slut.
Efter al dette formelle, var det på tid at få noget ned i maven og halsen.
Her kom der gang i klokken, da Gunner ville fejre sin fødselsdag med os
og Poul-Erik for valget som ny kasser. Vi takker for skænken
Efter et par hyggelige timer, var det tid til minderne og sige tak for i aften.
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Næste huleaften er den 4.maj og hulevagten har Alex og Vibeke.

”HUSK, at dem, som har hulevagten skal kontakte hulemor 8 dag før for at koordinere
huleaften vedrørende mad/indkøb m.m.
Hvis man ikke kan komme til en huleaften, skal man kontakte hulemor senest onsdagen før et
hulemøde.”

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul-Berg med fødselsdagen den 25.maj 2018

Med kno i bordet
Sekretæren
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Hulemødet den 4.maj 2018.

vi var samlet 15 personer denne aften i hulen.
Det var Alex og Vibeke, som havde baks tørnen denne gang hvor de bespiste os med lækker
flæskesteg med tilbehør. Vi sige mange tak for mad. (Den lå godt i maverne.)

Igen lød klokkens ringen i hulen, hele 4 gange denne aften. Det
var en fryd at høre. Det var Alex – Poul Berg og Lis Hansen i
anledning af deres fødselsdage. Vi takker for skænken)

CUK-Frederikssund takker Poul Berg som efter 15 år, som kasserer
for vor forening, har han valgt at trække sig som kasserer.
Vi vil sige dig en stor tak for dit store arbejde og ønske dig et godt
otium frem over.

*** Husk, at huleaften den1.juni 2018 er flyttet til udstillingsvognen på Frederikssund byfest
på Bløden (Servicegaden) kl.19:30. ***

CUK-Frederikssund ønsker

Carl-Otto Enevoldsen et stort tillykke med sit 50 års jubilæum
i CUK-Naverne den 1.juni 2018.

Med Kno Gumminaveren
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Frederikssund juni 2018.

Juni måneds svendeaften, var igen i år flyttet til udstillingsvognen ved sommerfesten på Bløden i
Frederikssund.
Til trods for, at der ikke i år var mange krammer og publikum på pladsen på
denne dejlige men varme sommeraften var der alligevel samlet 11 personer
til vor svendeaften ved vognen. Det blev til et par hyggelige timer med snak
og hygge.
Den 1.juli 2018 kan Nav. Carl-Otto Enevoldsen fejre sit 50 års jubilæum i
CUK-Naverne.
Vi vil fra CUK-Frederikssund ønske dig et stor tillykke med dit 50 års jubilæum CUKNaverne.

Da der ikke er nogen huleaften i juli måned, da vi holder sommerlukket, vil bestyrelsen ønske jer alle
og jeres familie, en rigt god sommer, og på gensyn til grill aften i hulen den fredag den 3.august 2018
kl.19:30.

Husk at melde jer til hos hulemor på tlf. 42 30 39 75.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med
Eugen Uhl den 1.juli 208

fødselsdagen til
Vibeke Christensen den 25.juli 2018

Med kno Jan Johansen
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Frederikssund. Juli 2018

Da vi holder sommerlukket i juli måned, og derfor ikke er nogen samling i hulen,
er der ikke meget at berette i denne måned ud over, at vi ønsker vores æresmedlem
Carl-Otto Enevoldsen et stort tillykke med sit 50 års jubilæum i CUK-Naverne den
1.7.2018.

Næste gang er det jo grillaften fredag den 3.august 2018 kl.19:30 og det er bestyrelsen, som har
hulevagten.

Husk at melde jer til hos hulemor på tlf. 42 30 39 75.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Lis Willemoes Hansen den 7.juli 2018
Søren Bisgård den 5.august 2018

Med kno
Jan Johansen
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Grillaften den 4.august 2018

Håber, at alle har haft en god sommerferie trods varmen, og alle i CUK-Frederikssund er friske til en
ny sæson med sammenkomster i vor forening?
Som traditionen byder, var bestyrelsen værter for den årlige grillaften efter sommerferien. Vi var på
denne fantastiske dejlig og varme sommeraften samlet 17 personer. Et rigtigt flot fremmøde.
Det var også denne aften, at vi kunne fejre vores 50 års jubilar i CUKNaverne Carl-Otto Enevoldsen.
Carl-Otto Enevoldsen fik hermed også slået sit 50 års
mærke i det runde bord. Samt fik sat tænderne i sin
kagemand.
Vi vil alle ønske ham et stort tillykke med sit
jubilæum.

En stor tak skal også lyde til Bente Berg som i denne varme havde stået hjemme og bagt
vandbakkelser og kærnemælkshorn til os.

Og ligeledes til Vibeke Christensen og Lis Hansen i forbindelse med
deres fødselsdage samt Carl-Otto, som slog på klokken. (Det var
dejligt i denne varme?
Næste hulemøde er fredag den 7.september 2018 og hulevagten har Carl-Otto og Arne.
Husk, at melde jeres ankomst til hulemor senest den 5.september 2018.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Per Jensen den 07.09.2018
Birger Svendsen den 16.09.2018
Carl-Otto Enevoldsen den 29.9.2018
Og NV Birgit Karre med de 60 år den 30.9.2018
Med kno i bordet
Gumminaveren
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Svendeaften den 7.september 2018.

Så er sommeren overstået, og vi tager igen fat på de hyggelige timer, i vor dejlige hule. Det var CarlOtto og Alex, som havde baks tørnen, da Arne måtte melde afbud på grund af sygdom. Men han skal
vide, at vor tanker er hos ham og, at vi snart ser ham frisk i hulen igen. Vi takker Carl og Alex for, at
de serverede lækker hulemader og hygge for os.
Vi var samlet 14 personer, der i blandt, havde vi besøg af vor formand for
HB og kone (min forhenværende sekretær Lis Jepsen) på besøg i hulen
denne aften.

Vi fik også ønsket vor NV Birgit Karre tillykke med sin 60 års
fødselsdag den 30.9.2018. Et stort tillykke skal der lyde til Birgit.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:
Poul Erik Christoffersen med de 60 år den.9.oktober 2018
Kurt Rasmussen med de 60 år den. 21.oktober 2018
Eugen Uhl med sit 30 års jubilæum i CUK den 08-oktober 2018
Anita Bondy med fødselsdagen den 31.oktober 2018

Julefrokosten 2018 nærmer sig med raske skridt.
Nemlig lørdag den 1.december 2018 kl. 13:00. Så sæt allerede denne dag af i kalenderen, og meld
jeres deltagelse til hulemor på tlf. 42 30 39 75 senest fredag den 16.november 2018.
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Nyt fra kasseren i CUK-Frederikssund
CUK - Frederikssund har fået nyt kontonummer

CUK Frederikssund har fået nyt kontonummer som medlemmerne bedes bruge til
kontingentindbetalingerne.
•

Reg. 2580 Konto nr. 6448308322.

•

Hermed vil indbetalinger for 2019 og fremover være:

•

Helårlig betaling 05-01.

•

For halvårlig vil det være 05-01 samt 05-08.

•

For kvartals indbetalinger 05-01 og 05-04 og 05-07 og 05-10.

Grundet forsinkelsen på nyt kontonummer vil jeg bede om at alle betalinger for 2018 er betalt 01-122018.
Næste svendeaften er fredag den 5.oktober og hulevagten har Karsten & Gunner.
Med kno
Gumminaveren
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