CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

Referat fra delegeretmødet Den 15. maj 2016 på Samsø.
Velkomst til Samsø
Formanden bød forsamlingen velkommen til
Samsø og håbede at vi for et godt møde.
Overrækkelse af stævnebanner, og
Stævnesang
Formand for Nakskov overrakte formanden
for Samsø banneret og herefter sang vi
stævnesangen.
Valg at dirigenter og referenter.
Som dirigenter blev Ole Bøwig og Hans
Emborg valgt.

Knud Nielsen Bom - Calgary
Maria Thorp - Nakskov
Leo Thorsen - Nysted
Jørgen Eriksen - Vejle
Svend Laugesen - Los Angeles
Børge Christensen - Los Angeles
Arvid Bollesen - Los Angeles
Mærkedage.
25 År.
Elisabeth Kamstrup - Næstved
Claus H. Krems - Silkeborg
Kim Guldberg - Zürich
Hans Frederiksen - Slagelse
Kurt Nørgård - Aalborg

Som referenter Laila Dideriksen og Ove
Graae.
Godkendelse af forretningsorden.
Appel.
Valg af stemmetællere.
Her blev Freddy fra Randers og Karl Jensen
Hillerød valgt.
Formanden oplæser om jubilæer o.a.
Naver på sidste rejse.
Johnny Wimmelmann - Vejle
Peter Poulsen - Silkeborg
Chresten Kolb - Sønderborg
Lis Lindskjold - Aarhus
Erik Jacobsen - Holbæk
Rie Djuraas - København
Preben Kærgaard - Herning
Mogens Brøndsted - Holbæk

30 År.
Ebert Christensen - Holbæk
Jørgen Christiansen - Thorshavn
Ole Bjelgart – Aarhus

40 År.
Bengt Högberg - København
Kaj Hansen - Frederikssund
Else Marie Pedersen - Zürich
Svend E. Akselsen - Stockholm
Kaj Jepsen Vejle - 50 År.
Ebbe Lehmann - Calgary
Jens K. Sørensen - Kolding
60 År.
Vagner Sørensen - Herning
Tage Nielsen - Hillerød

8. HB-Beretning v/formand Kaj Jepsen
I året der er gået, er der fulgt op på det forslag, som Naverne i Hørning havde stillet, på det sidste
delegeretmøde i Nakskov. Forslaget, der blev vedtaget med enkelt justering, indebar at HB skulle
arbejde videre med, og undersøge den økonomiske udgift, samt evt. indmeldelse i CCEG igen.
Som et naturligt valg, hvilket der sikkert ikke er nogle af de forsamlede, der er til stede i dag, kan
have noget at indvende imod, forespurgte HB Christian Riedel, om han ville påtage sig denne
”opgave” hvilket han sagde ja til.
Christian har efterfølgende deltaget i et træf/ møde afholdt af CCEG i Lauf an der Pegnitz i
nærheden af Nürnberg, hvor han overfor de forsamlede, præsenterede CUK’s fremtidige
planer/ønsker ang. CCEG. Præsidenten for CCEG Ludwig Hense var meget positiv indstillet
overfor CUK’s tilbagevenden som CCEG-medlem, hvilket han senere gav udtryk for, i en mail stilet
til HB.
Ligeledes har Ludwig Hense planlagt en tur til Danmark her i 2016, hvor han foreslog et møde med
CUK. HB vil ikke her i beretningen, uddybe resultatet fra mødet. Det vil vi overlade til Christian
Riedel, idet han kan uddybe resultatet af mødet bedre og mere fyldestgørende end HB.
For omkring 3 år siden, rettede Suzi Apelgren henvendelse til CUK, angående udgivelsen af en
bog om CUK. I løbet af 2013, havde Suzi udvidet bogprojektet til, at der skulle afholdes en Naver
camp.
Til dette havde hun kontaktet Hjerl Hede Museum. Dette resulterede i, at HB-formanden blev
inviteret til et møde på Hjerl Hede, sammen med Suzi-økonomidirektøren for Hjerl Hede, samt 2
ansvarlige for Lokalhistorisk museer i et par kommuner, der tilsyneladende samarbejde med Hjerl
Hede. Efterfølgende havde Naverne i Aarhus accepteret, at Suzi Apelgren blev inviteret, så hun
lørdag ved Huleaften, kunne informere nærmere, og mere detaljeret ang. projektet.
Sidst på året 2014 sluttede et historisk kapitel i CUK, idet Rejsefondens midler blev fordelt til de 5
foreninger, der var indført i Regulativet for Rejsefonden. Fonden blev oprettet i 1936, og sluttede
officielt i 2015.
Som tidligere nævnt, var det et spørgsmål om tid, før end det blev realiseret, idet der i meget lang
tid var arbejdet ihærdigt på fra anden side end CUK, at få Rejsefonden afsluttet.
Som afslutning på HB’s beretning vil HB opfordre foreningerne om, at støtte op om vores
tilstedeværelse på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, samt at deltage i deres arrangementer, hvor vi
CUK’er bidrager med lidt håndværksarbejde af den ene eller anden art.
Prisen for et års entre er 200kr. for par, og hvis den ene part udfører noget håndværksmæssigt
dernede, er der mad inkl. i den pris.
Den 22.maj vil der på Hjemstavnsgården officielt blive indviet en ”Naverhule” der vil fremstå, med
et rundt bord med ilagt mønter-forskelligt håndværktøj, samt billeder og selvfølgelig CUK’s egen
Charlottenburger eller Charly, som den også kaldes. Det er godt nok lige efter pinse, men I
opfordres til, at lade søndagsturen gå til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård.
På Hovedbestyrelsens vegne
Kaj Jepsen
Formand CUK

9. Hovedkassens regnskab v/Frode Zachariassen
Frode Zachariassen aflagde det reviderede regnskab som er blevet bragt i svenden. Som blev
godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
10. Beretning Den farende svend ved Richard Schmidt.
Først tak for det gode samarbejde til alle skribenterne og sekretærer for alle de spændende indlæg
de har sendt i årets løb.
For dem der ikke har lagt mærke til det, har vi skiftet trykker i september sidste år. Frode fandt en
ny trykker hvor kvaliteten er blevet 100 % bedre end vores gamle trykker. Bladet er blevet i fuld
farve. Tror nu nok de fleste har fundet ud af det, da der ikke er nogen der beklager sig over
kvaliteten længere. Der er nu heller ikke ret mange der roser det flotte stykke arbejde der er
kommet ud af det. Brokke sig det kan man altid.
Efter flere henvendelser er jeg begyndt at ændre annoncerne på side 11 og 12 og lave dem om i
farve vidt muligt.
Da der vist ikke er noget der hedder A-post længere til næste år, kommer det posten til at tage
min. 5 dage ekstra om at få leveret bladet i B-post, så det kan være at vi bliver nød til at ændre
deadline til den 5 i måneden, så vi har en chance for at få bladet ud inden den 1 hver måned.
Husk at komme med oplysninger til adresselisten til august udgaven af Svende.
Men nu atter tilbage hvor jeg kun kan sige at jeg glæder mig til høre fra jer og få lov til at kreere et
spændende blad.
Er der nogen der stræber efter at prøve at overtage Chefredaktørens job er de hjertens
velkommen.
Chefredaktør Richard Schmidt

11. Beretning om Hjemmesiden ved Ole Michael Strange.
Indlæg ved Delegeretmødet på Samsø, 15/5 2016
Medlemslisten og hjemmesiden
”Ingen kæde er stærke end det svageste led”. Sådan er det lokalt i Naverforeningerne – og sådan
er det også i CUK!
Derfor er vi nødt til at hjælpe hinanden med at vedligeholde medlemsoplysningerne, så
mærkedage i Svenden bliver korrekte, så Svenden sendes til den rigtige adresse og så oversigten
over ’Navere på sidste rejse’ viser de Navere og Navervenner, vi desværre har, skulle tage afsked
med.
Oversigt over medlemsoplysninger.
Derfor har alle foreninger nu fået en udskrift i to eksemplarer med nogle af de oplysninger, som
ligger i CUK-medlemslisten.
Den ene er til foreningen. På den anden kan rettelser m.v. noteres og listen sendes til Ole Michael,
der vedligeholder medlemslisten (postadresse og mail står på foreningernes login-side – mere
herom senere).
Foreningerne er meget velkomne til at rette henvendelse, hvis der er behov for hjælp vedr.
Medlemsoplysningerne.
”Ingen kæde er stærke end det svageste led” – og stærke er vi kun, når vi hjælper hinanden.
Forenings Login på hjemmesiden.
Der er nu oprettet en lukket side, hvor HB kan lægge informationer m.v. til foreningerne – og hvor
foreningerne kan logge ind. Vejledning er uddelt/sendt til foreningerne. Filarkiv på hjemmesiden.
Både foreningerne og HB kan lægge arkivmateriale på hjemmesiden. Der blev ved delegeretmødet
uddelt en vejledning herom og den sendes til foreninger, der ikke var repræsenteret.
Uploade billeder til hjemmesiden og vise billeder i indholdselementer
I samme vejledning er der også en trinvis beskrivelse heraf.
Afsluttende
Til slut en stor tak til Jan-Erik for godt samarbejde omkring hjemmesiden.
Vi står begge gerne til rådighed, hvis foreningerne har brug for råd eller hjælp vedr. brug af
hjemmesiden.
Besked om ’Navere på sidste rejse’ og om hjemmesiden sendes til webmaster (Jan-Erik og Ole
Michael) til:
web@naverne.com
Besked om adresseændringer og andre medlemsoplysninger m.v. sendes til: adr@naverne.com,
som automatisk sender til HB-formand, Hovedkasserer, Chefredaktør, HB-næstformand, Hans
Emborg (udsender DfS) samt Ole Michael (til medlemslisten), så alle er orienteret.
Ole Michael Strange, webmaster

12. Information ang. CCEG v/ Christian Riedel
Christian har været til møde og berettede her om. Det var et godt møde og forsamlingen enedes
om at Christian deltager Igen ved næste møde. Vi blev orienteret om at det koster 450. Euro om
året for medlemskab af CCEG.
13. Beretning om arkivet vad Kaj Jepsen
Efter 30 år som deltager i arkivet, den sidste del som bestyrer efter Ib Strange død, ser jeg mig
nødsaget til at stoppe dette arbejde efter delegeretmødet, at jeg nu grundet min alder og efter
virkningerne fra min sygdom, går på pension.
Jeg ved der går megen viden tabt, som jeg har erhvervet mig fra arbejdet i arkivet. Jeg har haft en
god støtte i Elo og håber at han vil fortsætte sammen med den nye arkivar, så arbejdet kan
fortsætte. Jeg vil være behjælpelig med at sætte Den nye arkivar ind i arbejdet.
14. Indkommende forslag.
Der var indkommet forslag fra Ålborg om at svenden skal ud digitalt. Efter debat om forslaget blev
der afstemning, her blev det nedstemt med 19 imod, 7 for og 2 undlod at stemme.
15. Næste års stævne by.
Slagelse havde lagt billet på, det blev godkendt.
16. Valg af Næstformand, her blev Jan Johansen genvalgt
17. Valg af Hovedkasserer, her blev Frode Zachariassen genvalgt
18. Valg af Chefredaktør, her blev Richard Schmidt genvalgt.
19. Valg til Arkiv. Her var der ingen som havde lyst til at stille op, men HB. prøver at tage kontakt til
Elo Bjerking.
20. Valg af Suppleant. Her blev Jonna Burgdorf. Nyvalgt
21. Valg af Bilagskontrollant. Her blev Erling Jørgensen genvalgt
22. Valg af Bilagskontrollantsuppleant. Her blev Jonny Vallentin genvalgt
23. Eventuelt.
Her gennemgik Jan Johansen rejsebogen som er ved at blive udgivet, Jan arbejder forsat med den
og få den gjort færdig.
Referat Ove Graae og Laila Dideriksen

