
 
 
 
Til samtlige foreninger i SCUK-Naverne 
 
I forlængelse af den tale vores statsminister talte om angående den verserende Corona 
virus vil HB-CUK-Naverne opfordre, til at man indstiller al aktiviteter i foreningerne i 
marts måned 2020 eller indtil, at der kommer nyt fra myndighederne. Dette er ikke et 
forbud, men en venlig indstilling til, at CUK-Naverne tager myndighedernes indstilling 
alvorligt. 
 
Med kno i bordet 
HB-CUK-Naverne. 

 
_______________________________________________________________________ 

Følgende foreninger har aflyst. 
 
CUK-Århus 
Ole Lindeborg Johansen 
CUK-Århus 12.marts 2020 
I forlængelse af den tale vores statsminisker holdt i aften på tv, har vi i Århus Naverne 
besluttet at aflyse vores hulemøde fredag den 13. marts og vores hulemøde den 27. 
marts, så skulle der være navere fra andre foreninger som ville have besøgt os en af de 
aftener, må vi beklage at døren vil være låst, men der kommer nok en tid igen, hvor vi 
kan mødes. 
Århus Naverne 
 
CUK-Sønderborg 
John Reitz – 14.marts 2020 
 
HEJ GENRALFORSMLING D.21-3-20 ER OGLYST DET KOMMER SENNER ALT I 
HULEN ER OGSÅ LUKKET. 
 
 M.V.H. NAVERNE SØNDERBORG 
______________________________________________________________________ 
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CUK-Hillerød 
Arne Esbensen – 14.marts 2020 
 
Vedr.: -----Generalforsamling lørdag den 28. marts, 2020------ Coronavirus/Danmark 
lukker ned og alt det der. 
 
Gode Hillerød Naver 
På grund af ovennævnte har vi i bestyrelsen besluttet at udskyde vores 
generalforsamling til lørdag den 30. maj 2020. 
Ny dato er eneste ændring i programmet. 
Det vil sige at vi tidligst mødes i hulen fredag den 17. april 2020. 
Med venlig hilsen 
Arne Esbensen 
 
_______________________________________________________________________ 
CUK-Frederikssund. 
Bestyrelsen den 14.marts 2020 
 
På grund af den verserende Corona virus har bestyrelsen i CUK-Frederikssund besluttet, 
at udskyde generalforsamlingen fredag den 3.april 2020 til i første omgang til fredag den 
15.maj 2020 kl. 19:00. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
CUK-Herning 
 Peder Engelbrektsen 16.marts 2020 
 
Alle møder aflyst i Herning. 
Der holdes Generalmøde den 17/4. 
 
Med kno 
Peder Engelbrektsen 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Til CUK-Randers. 19.marts 2020. 
 
Info fra formand Freddy Christensen. 
 
På grund af Coronavirus er den ekstraordinær generalforsamling den 3.april 2020 
aflyst på ubestemt tid. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219774841954358&set=gm.10156618879395947&type=3&eid=ARBdvnoCXD7YVgsxm3ncOIXstOLXPwChS-pd3QMleWoiiIc-vC6xdnKX5JR8w6qUHnVB_ygKeJS-eF4B&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219774841954358&set=gm.10156618879395947&type=3&eid=ARBdvnoCXD7YVgsxm3ncOIXstOLXPwChS-pd3QMleWoiiIc-vC6xdnKX5JR8w6qUHnVB_ygKeJS-eF4B&ifg=1
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