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Generalforsamlingen i Genève 2017
Som nogen måske allerede har bemærket eller hørt om? deltog Gert Stage fra CUK-ZürichChristian Riedel fra CUK-Hørning og undertegne som delegerede for SCUK i C.C.E.G’s
generalforsamling i Geneve i dagene fra den 19 -22.oktober.2017.
Det var et par udbytterige dage for SCUK at deltage i dette arrangement i Geneve. Vi blev utroligt
godt modtaget af alle de fremmødte svende.
Fredag 20.10.2017 formiddag ,gik med, at vi alle 3
var på en lidt længere gå tur i Geneve (ca. 10 km)
for, at finde båden og se hvor selve stævnet skulle
foregå
Om aften var der Svendeaften på "La Sportive" i
Genève og registrering og hyggelig samvær. Her
fik vi alle 3 en meget positiv modtagelse og en
dialog om SCUK-Naverne og vores traditioner og
foreningen.

Lørdag den 21.10.207 var der den officielle generalforsamling ombord på Bateau Genève, som var
en hjuldamper, som lå til kajs i Geneve.

Generalforsamlingen startede kl.09:00. Og den var først færdig omkring kl.20:30 ( Det var noget af
en opgave)
Frem til frokost gik med, at
formanden Ludwig Hense bød
velkommen og, at der blev læst op
fra protokollen fra sidste års
generalforsamling. Og alt det
formelle foregik frem til frokosten.
Efter frokosten blev møde
genoptaget og man tog fat i
dagsorden igen. Omkring kl.16:00
var der officiel afsløring af
skulpturen ”Was die Welt
zusammen hält”

Efter denne seance med afsløring af dette flotte monument og fællesfoto på båden, var det på tide,
at genoptage mødet.
Her blev vandrerhjemmet Dümmer præsenteret og drøftet, samt næste års C.C.E.G træf i Lyon i
Frankrig.
Under punktet 22. havde de Rechtschaffenen fremden Zimmerer- und Schieferdecker gesellen
Deutschlands fermlagt et forslag, til Generalforsamlingen, at de mente, at SCUK-Naverne skulle
udelukkes som medlem af C.C.E.G. Her må jeg rose Christian Riedel og Gert Stage. De trådte
begge i karakter, og på en overbevisende måde fortalte de Rechtschaffenen fremden Zimmerer- und
Schieferdecker gazellen Deutschland, at SCUK-Naverne allerede sidste år på møde i i Lauf an der
Pegnitz 2016 fremlagde, hvad der var vores intentioner i fremtiden mht. at sende Svende på Valsen.
Men alt i alt, var det en god oplevelse, at være deltaget i C.C.E.G generalforsamlingen, hvor der til
tros for lidt bump på vejen, fik en utrolig varm velkomst af alle tilstedeværende svende m.m.
Men jeg vil slutte dette indlæg med, at rette en særlig stor tak til Christian Riedel og Gert Stage.
Uden dem og deres store hjælp med at være tolk i Tysk og Fransk for mig. Uden deres hjælp var jeg
virkelig en gang i mellem på spanden.
Det endelig referat fra Generalforsamlingen vil komme i Den Farende Svend og på hjemmesiden,
når vi har modtaget det.
Med kno i bordet
Næstformand i HB
Jan-Erik Johansen

