CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

Referat fra delegeretmødet
Den 24 Maj 2015 i Nakskov.
7. Formanden oplyser om jubilæer o.a.
1.Velkomst til Nakskov
På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne
byde de tilstedeværende
velkommen til dette års Delegeretmøde i
Nakskov.
Til foreningen her i Nakskov vil jeg på
CUK’s vegne sige tak for, at I vil stå som
arrangør af Pinsestævnet. En
særlig velkomst skal lyde til de af CUK’s
æresmedlemmer, der er inviteret til at deltage
i delegeretmødet-frokosten samt
festmiddagen. Endnu en gang velkommen til
et forhåbentligt
sagligt og konstruktivt delegeretmødet.
2. Overrækkelse af Stævnebanner,
Stævnesang.
Flemming Laugesen fra Herning overrakte
stævnebanneret til Henning Brogaard fra
Nakskov, med ønske om at de ville blive
ligeså stolte over at have det, som de havde
været i Herning. Kaj Jepsen overrakte et
minibanner til Flemming som et minde.
3. Valg af Dirigent og Referent
Nakskov havde som stævne by, på forhånd
indstillet Hans Emborg fra Vejle og Erik
Andersen fra Slagelse, som dirigenter,
og Ove Graae fra Næstved og Laila
Dideriksen fra Randers som referenter.

Navere der er taget på den sidste vandring.
Jørgen Henriksen
Slagelse
Søren Hvejsel
Silkeborg
Æresmedlem af CUK
Jørn Friis
Silkeborg
Poul Mark Olsen
Stockholm
Peter Skrydstrup
Silkeborg
Horst Dieter Zaedow
Vejle
Christian Schmidt
Randers
Bøgil Hansen
Næstved
Tommy Christiansen
Vejle
Günther Buczek
Silkeborg
Ib Tøfner
Nysted
John Anders
Fredericia
Mærkedage.
25 År.
Arne Esbensen
Solvejg Weitling
Ole Sterndorff
Finn Alfred Larsen
Kaj Lindskjold
Margit Norlin
Kristian Sørensen
Johnny Lindskjold
Jens Erik Hansen

Hillerød
Fredericia
Hillerød
Hillerød
Aarhus
Hillerød
Holbæk
Vejle
Hørning

30 År.
Preben Tvilhøj

Vejle

4. Godkendelse af Forretningsorden/
Dagsorden
Begge blev godkendt uden kommentarer.

5. Appel: Der var 25 stemmer tilstede.
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8. HB-Beretning v/ Formand Kaj Jepsen

I året der er gået, siden vi have
delegeretmødet, er der sket ændringer af
forsendelsen af Svenden. Der er sikkert
mange spørgsmål ang. dette, som vi må tage
op til debat under punktet på dagsorden. Det
projekt på Hjerl Hede, der omfatter CUK og
Rechtschaffene Geseller, vil foregå i
begyndelsen af september, hvilket giver CUK
en enestående
mulighed for, at synliggøre vores forening i
endnu højere grad end hidtil. Under hele
projektet, vil der løbende være repræsentanter
fra dagspressen, samt TV vil også være
tilstede. Så lad os gribe den enestående
mulighed for, at få personer, der opfylder
kriterierne for at blive medlem af CUK, til at
fatteinteresse for CUK, og melde sig ind. I
forbindelse med projektet, er der tilsendt
formændene i CUK en oversigt over, hvad der
er af aktiviteter, og hvad der forventes, at
CUK-Naver deltager i. I forbindelse med
projektet på Hjerl Hede, vil der i forhallen
til museet, blive lavet en ” Naverhule ” med et
rundt bord- en ” valsende svend ” iført kluftcharlottenburger og stenz. Det runde bord, der
er udlånt af Cuk, er det bord, der i tidernes
morgen stod i ” Hulen ” i Hamburg. Det har
i mange år været opbevaret i Holbæk. Når
projektet på Hjerl Hede er afsluttet i
september, vil bordet blive returneret
til Holbæk. Der kan desværre ikke tilbydes
indlogering i Hytterne på Hjerl Hede, men der
er mulighed for, at parkerer campingvogn,
samt slå telt op på et stort areal, der ligger ved
siden af parkeringspladsen på Hjerl Hede. I
december måned kontaktede Christian Riedel
HB ang. deltagelse i Himmelfartstreffen i
Ribe, der afholdes af Rechtschaffene Geseller.
Det er første gang, et sådan træf afholdes i
Danmark. I februar blev der tilsendt en
invitation til at deltage. Denne invitation blev
af HB videresendt til alle Cuk-foreninger den
22. februar.

40 År.
Aage Håkansson
Peter Poulsen
Erling Meier Thomsen
Lis Dallris Jepsen
Chr. Reinert Petersen
Claus Ohlin
Jürgen Lauersen
Freddy Christensen

Stockholm
Silkeborg
København
Vejle
Thorshavn
Zürich
Vejle
Randers

45 År
Karl Jensen

Hillerød
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Så de havde mulighed for, at drøfte det på hulemøderne og beslutte, om der var tilslutning til, at deltage i
Ribe. Kritik er godt, når det er konstruktiv kritik. Med disse ord hentyder HB til
indlæg, der var i Svenden i marts ang. total manglende information om Himmelfartstreffen fra HB’s side?
Der blev også påpeget, at det omtalte Himmelfartstreffen, var annonceret i dagspressen den 08.oktober. HB
er senere blevet bekendt med, at omtalte dagspresse er Jyske Vestkysten.
Der blev senere tilsendt HB et referat fra samme
kritiske røster, hvori de påpeger, at det indlæg i Svenden for april fra HB/ Kaj Jepsen kalder de ubehagelig
”opstød” samt at det gav anledning til megen kritik af HB’s behandling af deres henvendelse om sagen.
Den henvendelse, der henvises til, er et brev tilsendt Chefredaktør Richard Schmidt, hvori der var vedlagt en
kopi af en artikel, bragt af ovennævnte dagblad. Så vidt HB er orienteret om, har der ikke på noget tidspunkt,
når disse traf afholdes andre steder i Europa, været deltagelse af
CUK-Naver. Selv i den tid, hvor CUK var medlem af CCEG, og havde FBSH, blev CUK IKKE informeret
om, hvor og hvornår disse traf skulle afholdes.
Den farende Svend er ikke et sted, hvor man uhæmmet kritiserer og kommer med anstødelige og utilbørlige
henvendelser til personer eller foreninger. Dette skal på ingen måde opfattes som om, at HB opfatter det
ovenfor nævnte som utilbørlige eller anstødelig på HB. Det er meget svært, at informerer om noget, der står
omtalt i et dagblad, som HB ikke har abonnent på, ej heller får tilsendt. Ligeledes er det en egen sag, at
bringe informationer om ting, der så siden hen viser sig, ikke kan lade sig gøre. Så derfor er spørgsmålet fra
HB: Er indlæg i Svenden kun for foreningerne?

Eller kan HB også bringe indlæg, der svarer og informerer om ting, der er relevant for
medlemmerne, uden at det bliver betragtet som ubehagelige ” opstød ”.
Der har været talt meget om, hvordan vi får fat i nye medlemmer. Det er især de unges interesse, vi
skal have fat i. Er en af måderne, hvorpå CUK kan vokse sig større, at CUK sender de unge på ”
Valsen ” med vandrebog og informationer om, hvordan man gebærder sig som ” Valsende Svend”.
Samt hvilke periode man skal være på ” Valsen ” for at have opfyldt CUK’s kriterier.
Her er et udkast til en Vandrebog for CUK.
Desværre findes den kun i det ene eksemplar endnu, så når der er tid og lejlighed til det, kan I se,
om det er noget, der kan bruges.
I løbet af sommeren 2014, blev Vejle Naverforening kontaktet af SDR. Hygum
Hjemstavnsgaard ang. et fremtidigt samarbejde mellem CUK og Hjemstavnsgaard.
I oktober måned besøgte Formanden i Vejle og undertegnede Hjemstavnsgaarden, for at drøfte et
evt. samarbejde. Dette møde var yderst positivt, og med de arrangementer der bliver afholdt på
Hjemstavnsgaarden, kan det give CUK store muligheder for, at fremme vores synlighed, ved at
deltage i arrangementerne.
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Der er vedlagt program for aktiviteter på Hjemstavnsgaarden i kuverten med papirerne til
Delegeretmødet.
Efter at ” Tovholderen ” og igangsætteren af projekt Hjerl Hede Suzi Apelgren har været på arkivet
i Aarhus, for at finde materiale til bogen om SCUK-Naverne, kontaktede hun HB og spurgte, om vi
var klar over, hvilke klenodier og uvurderligt materiale, der var på arkivet.
Hun luftede herefter tanken om, at få lavet et CUK museum.
Hun er godt klar over, at CUK ikke råder over midler til, at investerer i lokaler, hvor der er plads
nok til at huse udstillingen. Det er lokaler, der er i størrelsesorden 100m2. Hvis hele CUK går ind
for ideen om, at lave et museum, vil Suzi ansøge forskellige fonde, der støtter den slags projekter.
Hvis og når det er en realitet, vil der blive opkrævet et nærmere fastlagt beløb, for at besøge museet.
Der er ting at tænke over, samt drøfte det i foreningerne. Hvor i landet, det så evt. skal placeres,
afhænger vel en del af prisen for lokalerne. Det afhænger selvfølgelig om det er købspris eller
lejemål.
Beretningen blev godkendt.

9. Hovedkassens Regnskab v/ Frode Zachariassen
Laila fremlagde regnskabet da Frode Zachariassen ikke var tilstede.
Der blev spurgt om hvorfor der er 20.225 Kr. i underskud.
Laila kunne her oplyse at det er kontingent som mangler at blive indbetalt af foreninger.
Regnskabet blev godkendt.

10. Beretning ” Den farende Svend” v/ Richard Schmidt
Chefredaktørens beretning. Nakskov 2015. Så er der gået et år igen. Tak for samarbejdet i det
forgangne.
Som i nok alle ved gør jeg det så godt jeg kan. Der vil altid være et par smutter. Jeg forsøger
selvfølgelig også at få bladet færdig i god
tid, derfor vil jeg opfordre foreningerne om at sende deres indlæg til mig så hurtigt så muligt.
Desto før jeg kan få lavet indlæggene klar, jo hurtigere kan jeg få lavet bladet færdigt, og få sendt til
trykkeren… Des større er chancerne for at bladet kommer ud til tiden. Derfor er det også vigtigt at i
overholder deadline.

4

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

Er der foreninger der er interesseret i at adresselisten kommer i bladet igen. Grunden til at jeg har
taget den ud, er at der var alt for mange fejl i listen, dvs. at jeg ikke havde fået de rettelser der skulle
til.
Der var foreninger der havde fået ny formænd, huler der var flyttet og fået nye adresser m.m. Endnu
en gang tak for det forgangne år. Der stor tilslutning til at Hulernes adr. og kontakt nr. til formænd
og kassere kom i Svenden igen, så Richard skal have adr. fra de forskellige formænd.
Beretningen blev godkendt.

11. Beretning om Hjemmesiden v/Ole Michael Strange
Ole Michael præsenterede vores hjemmeside og hvor mange muligheder der for at arbejde med den.
Der var nogle som efterlyste at få lavet en manual, så man kan arbejde med den trin for trin. Det vil
Ole se om det kan lade sig gøre.
Herefter blev beretningen godkendt

12. Beretning om Arkivet v/ Kaj Jepsen
Kaj Jepsen orienterede at arkivet køre godt og Vagner er godt tilfreds med sine hjælpere. En
journalist ved navn Sussie, har flere gange besøgt arkivet, og har sat sig for, at undersøge hvor der
kan søges midler, så der kan oprettes et museum for navere.
Beretningen blev godkendt.
13. Indkomne Forslag/Indlæg
Forslag 1 fra Odense. HB udnævner tre medlemmer til rejsefonden. Da vi er udmeldt af fonden var
det ikke aktuelt.
Forslag 2 fra Odense. Arkiv bestyrelsen vælges for 1 år af gangen på delegeretmøde. Genvalg kan
dog finde sted.
Forslag 3 fra HB. Tilføjelse af tekst til vedtægter CUK. Stk.11. (Hjælpekasserer) for hovedkasserer
vælges ulige år.
Redaktørsuppleant (Hjælperedaktør) vælges ulige år.
Forslaget blev vedtaget uden debat.
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Forslag 4 fra Hørning. Da forslaget var meget omfattende blev forsamlingen enige om at få det
omskrevet til næste år.
Det var forslagsstilleren enig med forsamlingen om.
14. Næste års Stævne by. Samsø afholder stævnet i 2016 det blev vedtaget.
Slagelse ønsker at afholde stævne i 2017, da det falder sammen med deres 75 års jubilæum.
Det er en glæde at der for øjeblikket er så stort et ønske om, at blive værtsbyer, men for at komme i
betragtning skal foreningen deltage i Pinsestævnet de to foregående år.
15. Valg af Formand Kaj Jepsen (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
16. Valg Sekretær Ove Graae (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
17. Valg af HB-Suppleant Karl Jensen (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
18. Valg af Billagskontrollant Otto Westergaard (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
19. Valg af Billagskontrollansuppleant Johnny Vallentin (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
20. Evt.
Kaj Jepsen oplyste af årsagen til Frode Zachariassens fravær var, at han og hans kone Nancy havde
Sølvbryllup om mandagen.
Ole Johansen efterlyste økonomi på svenden. Her blev svaret at der vil komme regnskab i svenden.
Geert Stage orienterede om turen til Mosel.
Næstformand Henning Brogaard oplyste, at han trak sig fra bestyrelsen, et år tidligere end beregnet
af personlige årsager.
Kaj takkede afgående Næstformand Henning Brogaard for godt samarbejde og et godt stævne. Jan
Erik Johansen fra Frederikssund træder ind i bestyrelsen, da han er første suppleant.
Referenter Ove Graae og Laila Dideriksen
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12. Beretning om Arkivet v/ Kaj Jepsen
Kaj Jepsen orienterede at arkivet køre godt og
Vagner er godt tilfreds med sine hjælpere. En
journalist ved navn Sussie, har flere gange
besøgt arkivet, og har sat sig for, at undersøge
hvor der kan søges midler, så der kan oprettes
et museum for navere.
Efter orienteringen, blev beretningen
godkendt.

13. Indkomne Forslag/Indlæg
Forslag 1 fra Odense. HB udnævner tre
medlemmer til rejsefonden. Da vi er udmeldt
af fonden var det ikke aktuelt.
Forslag 2 fra Odense. Arkiv bestyrelsen
vælges for 1 år af gangen på delegeretmøde.
Genvalg kan dog finde sted.
Forslag 3 fra HB. Tilføjelse af tekst til
vedtægter CUK. Stk.11. (Hjælpekasserer) for
hovedkasserer vælges ulige år.
Redaktørsuppleant (Hjælperedaktør) vælges
ulige år.
Forslaget blev vedtaget uden debat.
Forslag 4 fra Hørning. Da forslaget var meget
omfattende blev forsamlingen enige om at få
det omskrevet til næste år.
Det var forslagsstilleren enig med
forsamlingen om.
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