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Herning 

 
HB-Beretning ved Formand Kai Jepsen. 
 
HB har i den forløbende tid været repræsenteret ved jubilæer samt bisættelser, og har afholdt HB-
møder i Ungarsk Vinstue i Odense, hvor der er et rigtig hyggeligt lokale, som bliver stillet til 
rådighed, når vi er der. HB vil herigennem foreløbig sige Ungarsk Vinstue tak for husly, samt en 
rigtig god forplejning. Med hensyn til den henvendelse HB fik fra journalist Birthe Boye 
Vestergaard, der ville skrive om danskere På Valsen, er der desværre ikke sket noget siden. Når 
artiklen var færdig, ville HB få tilsendt artiklen samt fotos. Artiklen har jeg modtaget, men desværre 
er der ikke kommet nogle fotos endnu. Artiklen omhandler tømren Rasmus fra Kbh.og vil blive 
bragt i Svenden, når chefredaktøren finder plads. Henvendelsen fra Anne Lutschau der efterhånden 
er 3 år siden, er ikke blevet til mere. Det er TA år siden, der sidst var henvendelse fra hende, så det 
blev ikke til noget.. 
 
I korte træk kan HB berette, at FBSH endelig er helt afsluttet. Nærmere under punktet på dagsorden 
 
Medlemstallet i vores foreninger ser ud til, at have en lille fremgang, men det er stadig svært, at få 
fat i de unge. Om det er ukendskab til, hvordan de starter ud hjemmefra DK, eller meget lidt 
kendskab til Vandrelivet skal være usagt, hvilket der er to personer, der har barslet med et nyt tiltag. 
Personerne er Vandrende smed Anders Baumann og Christian Riedel, der er medlem i Hørning. De 
har talt en del sammen, og har stillet det spørgsmål: Hvorfor kan CUK ikke sende de unge på 
valsen? Der er ingen regler der siger, at det skal være foreninger tilsluttet CCEG. Jeg har talt med 
Christian, der har scannet vandrebogen ind og tilsendt mig den. Det er så meningen, at ud fra den, 
skal CUK lave deres egen vandrebog, med de samme oplysninger ang. personen, der er i besiddelse 
af bogen. Både Anders og Christian er klar over, at det er ikke noget man kan gøre i løbet af en uge. 
Tanken og ideen er virkelig god. Kan vi derved skaffe interesse og bedre information om CUK, er 
der ingen tvivl om, at det på længere sigt vil bidrage til, at øge medlemstallet, og bringe 
gennemsnitsalderen ned. 
 
Derfor er det vigtigt, at så mange foreninger arbejder på, at få lavet deres udkast samt beskrivelser 
af, hvordan en CUK-vandrebog skal være. Der er selvfølgelig visse restriktioner ang. beklædningen, 
som de vandrende CUK-er bærer. Men det løser sig hen ad vejen. Suzi Apelgren, som gæstede os i 
går, kunne via mail informerer HB om, at mht. Hjerl Hede¬projektet, har det været en tur i Briissel 
( EU ) hvor det ligger til behandling ang. EU-tilskud. Suzi skrev, at det var en meget positiv 
tilbagemelding, der var kommet. Så mon ikke 2015 er realistisk at satse på, at projektet vil blive 
gennemført. 
 
Der er CUK-foreninger, der økonomisk har det lidt svært, og en portoforhøjelse fra Post Danmark, 
gør det ikke lettere, idet kontingentet til Hovedkassen er blevet hævet. Som I har læst i Svenden, er 
Roskilde Naverforening stillet i bero pr. 01-04-2014. Medlemmerne har opsagt deres medlemskab, 
bortset fra nogle enkelte, der er overflyttet til Holbæk, som Roskilde havde et godt og tæt 
samarbejde med. HB vil ikke gisne, om det er grundet kontingentforhøjelse til Hovedkassen, der har 
resulteret i at foreningen er stillet i bero. HB fik informationen ang. foreningen i februar-marts af 



CUK. NAVERNE 
  Forening For Berejste Skandinaver 

2 
 

daværende kasserer Christian Sørensen. Der blev herefter drøftet, hvad der skulle gøres ang. de 
CUk-effekter, der fandtes i hulen i Roskilde. I henhold til Love og vedtægter for CUK, ska* Hb ( 
arkivet) opbevarer effekterne, indtil foreningen genoprettes, eller der bliver dannet en ny forening. 
  
I er alle bekendt med, at der er ikke meget plads på arkivet, så effekterne fra Roskilde ville ikke 
kunne være der. HB og Christian Sørensen, der talte på foreningen og bestyrelsens vegne blev enig 
om følgende: 
 
  
Effekterne   vil   blive   opbevaret   på   Håndværkermuseet   i   Roskilde,   der   bestyres   af 
Håndværksmestre, hvor Christian er en af mestrene, der står for museet. Der er ikke tale om, at 
effekterne er eller bliver overdraget til museet. De tilhører CUK. På museet står effekterne i et 
særskilt rum, så besøgende kan se dem, og få nærmere information om CUK. Hb håber på de 
delegeredes tilkendegivelse af, at indtil videre er og var det den rigtige beslutning.  
 
HB har anmodet Christian om, at tilsende HB deres protokoller, så historikken ikke går tabt. På 
nuværende tidspunkt, har HB endnu ikke modtaget protokollerne fra Roskilde, men mon ikke de 
dukker op, når der er faldet lidt mere ro på. Det er trods alt en svær beslutning, at stille en forening, 
der har bestået siden 1927 i bero. Vi kan kun håbe, at foreningen genopstår. 
 
På Hovedbestyrelsen vegne Kaj Jepsen  Formand CUK / 

 
 


