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Referat fra delegeretmødet den 8.juli 2014 i Herning 
 

 
Dagsorden: 
1. Velkomst til Herning 
2. Overrækkelse af stævnebanner og 
stævnesang 
3. Valg af dirigent og referent 
4. Godkendelse af 
forretningsorden/dagsorden 
5. Appel 
6. Formanden oplyser om jubilæer m.m. 
7. Valg af stemmetæller 
8. HB beretning ved formand Kaj Jepsen 
9. Hovedkassens regnskab ved Frode 
Zachariassen 
10. Beretning – Den Farende Svend ved 
Richard Schmidt 
11. Beretning om hjemmesiden ved Ole 
Michael Strange 
12. Beretning om arkivet ved Vagner 
Sørensen 
13. Rejsefonden/FBSH 
14. Indkommende forslag/indlæg 
14a Orientering fra HB ang. Svenden 
15. Næste års stævne by. 
16. Valg af næstformand Henning Brogaard 
17. Valg af hovedkasserer Frode 
Zachariassen 
18. Valg af Chefredaktør Richard Schmidt 
19. Valg af HB-suppleant Laila Dideriksen 
20. Valg af bilagskontrollant Erling 
Jørgensen 
21. Valg af bilagskontrollantsuppleant 
Johnny Vallentin 
22. Valg af hjælpekasserer til Hovedkassen 
23. Evt. 
 
 
 
 

Navere der er taget på den sidste vandring. 
 
Mogens Jensen  Roskilde 
Arthur Nielsen  Stockholm 
Wilki Kristensen  Calgary 
Gunnar Nielsen  Herning 
Frans Langhoff  Hillerød 
Hans Olsen   Silkeborg 
Arne J. Kristensen  Holbæk 
Bent P. Larsen  Vejle 
Arno Franck   Sønderborg 
Michael Nielsen  Aarhus 
Per Lykkemark  Calgary 
Frits Tvillum   Fredericia 
Per Madsen   Nysted 
Keld Nielsen   Frederikssund 
Bent O. Hansen  Herning 
Kaj Ove Knudsen  Herning 
Kurt Eriksen   Nakskov 
Vi holdt et minuts stilhed for disse. 
 
Mærkedage. 
25 år. 
Bent Thomsen  Calgary 
Svend Erik Jensen  Aalborg 
Per Vejen   Frederikssund 
Edward C. Belknap  Los Angeles 
Preben K. Larsen Aarhus 
Ole Erik Hansen  Vejle 
Tage Hammelsving København 
Kaj F. Bjørn   Los Angeles 
Jerry Lee  Los Angeles 
Irene Andersen Aalborg 
Henning B. Phil Sønderborg 
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1. Vi startede med velkomstsangen. Så bød Kaj 
Jepsen velkommen på HBs vegne, han ville 
gerne byde velkommen til dette års 
delegeretmøde i Herning. Til foreningen 
her i Herning, vil jeg på CUK’s vegne, sige tak 
for at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. Nu 
er det ikke første gang at Pinsestævnet bliver 
afholdt i Herning. En særlig velkomst skal lyde 
til de af C.U.K.s æresmedlemmer, der er 
inviteret til at deltage i Delegeretmødet - frokost 
samt 
festmiddagen. Endnu en gang velkommen j til et 
forhåbentligt sagligt og konstruktivt 
delegeretmøde. 
 
2. Ole Johansen fra Århus afleverede 
stævnebanneret til Flemming Lauge fra Herning 
med ønske om at de ville blive ligeså stolte over 
at have det, som de havde været det, det 
forgange år. Flemming modtog banneret, 
takkede for sidste års pinsestævne og oplyste, at 
Herning foreningen, som jo har 50 års jubilæum 
i år, er udsprunget fra Århus afdelingen. Ole 
modtog af Kaj, et minibanner til minde om 
pinsestævnet 2013. 
 
3. Otto Westergaard og Hans Emborg blev valgt 
som dirigenter. 
 
Ove Graa og Laila Dideriksen blev valgt som 
referenter. 
 
4. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen 
af punkt 14a. Orientering fra HB ang. Svenden. 
Og rettelse af punkt 21, der skulle stå 
bilagskontrollantsuppleant. 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 år. 
Per ”Skilt” Jacobsen  Roskilde 
Jørgen Nielsen  Stockholm 
 
40 år. 
Howard E. Hansen  Los Angeles 
Frank Ibsen   Aarhus 
Ole B. Hansen  Aarhus 
Ingrid Olsen   Stockholm 
Helle Vilhelmsen  Zürich 
Geert Stage   Zürich 
Inge Henriksen  Frederikssund 
 
60 år. 
Otto Madsen   Stockholm 
 
Forenings Jubilæum. 
Stockholm 100 år. 
Aarhus 100 år. 
Odense 115 år. 
København 115 år. 
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7. Flemming Laugesen og Vagner Sørensen 
blev valgt som stemmetællere. 
 
8. HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen. 
 
HB har i den forløbne 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 sidst. Når artiklen 
var færdig, ville HB få tilsendt artiklen samt 
fotos. Artiklen har jeg modtaget, men desværre 
har jeg ikke modtaget nogen fotos endnu. 
Artiklen omhandler tømreren Rasmus fra 
København, og ville blive bragt i Svenden, når 
chefredaktøren finder plads. Henvendelsen fra 
Anne Lütschau der efterhånden er 3 år gammel, 
er ikke blevet til mere. Det er 2½ 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 
dagsordenen. 
 
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 at vandre livet skal være 
usagt. Derfor er der 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 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 sendt den til mig. 
  
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 ikke er 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 deres 
udkast samt beskrivelse af, hvordan en CUK 
vandrebog skal være. Der er selvfølgelig visse 
restriktioner ang. Beklædningen som de 
vandrende CUKér bærer. Men det løser sig hen 
ad vejen. 
 
Suzi Apelgren, som gæstede os i går, kunne via 
mail informere HB om, at med hensyn til Hjerl 
Hede – projektet, har det været en tur i Brüssel 
(EU) hvor det ligger til behandling ang. EU-
tilskud. Suzi skrev, at der var kommet en meget 
positiv tilbagemelding. 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 nogen enkelte, der er 
overflyttet til Holbæk, som Roskilde havde et 
godt og tæt samarbejde med. HB vil ikke gisne, 
om det er grundet kontingentforhøjelsen til 
hovedkassen, der har resulteret i at foreningen 
er stillet i bero. HB fik information angående 
forening i februar-marts af daværende 
kasserer Christian Sørensen. Der blev herefter 
drøftet, hvad der skulle gøres angående de 
CUK-effekter, der fandtes 
i hulen i Roskilde. I henhold til love og 
vedtægter fra CUK, skal HB (arkivet) opbevare 
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effekterne, indtil foreningen genoprettes, eller 
der bliver dannet en ny forening. I er alle 
bekendt med, at der ikke er 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 enige om følgende: Effekterne vil blive 
opbevaret på Håndværkermuseet i Roskilde, der 
bestyres af Håndværksmestre, hvor Christian er 
én af mestrene, der står for museet. 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 hovedbestyrelsens vegne 
Kaj Jepsen, Formand CUK. 
 
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller 
kommentarer. 
 
 
9. HB kasserer Frode Zachariassen gennemgik 
regnskabet for CUK naverne 2013, som også 
har været vist i Svenden. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Chefredaktør Richard Schmidt berettede om 
den farende Svend. 

 
Har i nogen sinde følt, at blive sendt tilbage til 
sidste århundrede. Det skete da min mail boks 
blev hacket. Ikke sjovt. Mistede alle mine mails 
fra jeg startede i jobbet. 
 
Jeg var heldig at have sendt alle mail til det 
næste blad til Hans E. så han kunne øve sig. 
 
Ellers havde det været et problem at få lavet 
bladet. Det er altid et puslespil at få lavet et 
blad. 
 
Kunne godt tænke mig lidt mere fyldstof til 
bladet en gang imellem, da der ikke altid er nok, 
andre gange lidt for meget. 
 
Bladet kommer som regel til tiden, på nær når 
trykkeren glemmer at aflevere bladet hos 
postvæsenet. 
 
Næste måned er det Hans der skal lave bladet 
mens jeg er i L.A. håber det lykkes for ham. 
Skal nok hjælpe ham i gang. 
 
Jeg kan se at Ole Michael er begyndt at lægge 
de første tre sider af svenden på den nye 
hjemmeside. 
 
Sender fremover den færdige ”Farende Svend” 
til ham i PDF. 
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11. Beretning om hjemmesiden ved Ole 
Michael Strange. 
 
Ikke alt går altid som planlagt... Jeg vidste ikke, 
at jeg også var kommet til at sige ja til styre 
medlemslisten i CUK, men da one.com 
slukkede for ‘computersproget’ ASP blev det 
dels nødvendigt at redde medlemskartoteket - 
og dels gav det anledning til at grundrevidere 
medlemslisten, da der over tid er opstået en del 
fejlregistreringer 
. 
Vi har allerede rettet fejl i 300 
medlemsregistreringer - og jeg beder nu 
foreningerne kontrollere det print, jeg har lavet 
til hver forening, så alle lokale medlemmer 
bliver kontrolleret. Rettelser bedes sendt til 
Hovedkasserer Frode Zachariassen. 
 
Da ASP blev slukket viste det sig også at slukke 
for hele vores gl. hjemmeside - og at få flyttet 
vores webadresse naverne.com voldte også stort 
besvær før det gamle webhotel ville give den fra 
sig. 
 
Heldigvis var vi allerede i gang med at opbygge 
den nye hjemmeside - på naverne-cuk.dk - som i 
virkeligheden er ca. 30 hjemmesider; nemlig en 
for hver forening, fælles for CUK, Arkivet og 
HB. Alle foreningerne får derfor et print med 
hjem - og som webmaster hjælpe jeg gerne med 
at opdatere oplysningerne, så send en mail så 
jeg kan hjælpe. 
 
Af nyt på hjemmesiden er at billeder fra den 
gamle hjemmeside nu er lagt ind, så send gerne 
en mail med oplysninger, hvis du kan hjælpe 
med billedtekster, årstal m.v. 
 
Og så er vi i gang med at oprette en funktion, så 
nyheder kan sendes til en særlig mailadresse og 
komme automatisk på hjemmesiden. Dette vil 
gøre opdateringer meget lettere i fremtiden. Og 
så hjælper jeg gerne foreningerne med dels at 
logge ind, så lokalredaktøren selv kan opdatere - 
og dels ved at lægge informationerne på. 

Og jeg kommer gerne ud og laver et lille kursus, 
for f.eks. flere foreninger i et område, hvor vi 
kan gennemgå, hvordan foreningerne kan bruge 
hjemmesiden og holde den opdateret. 
 
Med kno i bordet, Ole Michael Strange, 
webmaster og medlem i Århus 
olemita@hotmail.com 
 
 
 
12. Beretning om arkivet ved Vagner 
Sørensen 
 
Jeg takker for ordet og vil sige tak for 
invitationen til at deltage i pinsestævnet. 
 
Siden sidst fik vi tilbudt hjælp i arkivet 
fra en person der havde søgt job og som ville 
opkvalificere sig i henhold til arbejdsmarkedet.  
 
Det var en periode på 3 måneder og skulle 
hjælpe os i arkivet. Vi var himmelhenrykte at nu 
kunne vi få vores ting gennemgået og registeret. 
 
Det blev klart præciseret at vi ikke var 
arbejdsgivere og Kaj Lindskjold skulle stå for 
aftalen og da det var en mand som gav 
sig ud for at han gerne ville og kunne lave 
arbejdet for os, så fik han frie tøjler. 
 
Der blev lavet aftaler med vedkomne Bo 
Stavnsbo, som fik en tid til først at gennemgå 
arkivet og han skulle derefter komme med et 
forslag. Jeg kontaktede ham en formiddag nogle 
uger senere og meddelte ham at jeg ville komme 
i arkivet samme dag. 
 
Han var lige den dag bundet at en anden aftale, 
så vi måtte finde en anden dag. Jeg kunne ved 
selvsyn se at der ikke var sket noget synligt i 
arkivet.  
 
 
 

mailto:olemita@hotmail.com
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Jeg kontaktede Kaj Lindskjold og fik kun det 
svar nogen tid herefter at Bo Stavnsbo havde 
lagt noget i arkivets computer og der var der et 
dokument på 6 stk. A4 sider af 3 måneders 
arbejde. 
 
Aktivering er en svær ting og der er brugt og 
bliver stadig brugt meget blæk på den slags 
sager. 
 
Kaj Lindskjold fik ikke nogen aftale med lejerne 
at lokaler ved siden af arkivet og vi er nu i gang 
med at gå de gamle årgange at Dfs. igennem og 
reducere dem til fra 25 til 5 eksemplarer Frode 
har lovet at vi får de manglende blade fra 
2008 og frem. 
 
Jeg har en rigtig god medhjælp i Elo Bjerking, 
som er ved at finde sig godt tilrette og ordner de 
forskellige hylder, så vi kan få et overblik over 
hvad vi har. 
 
Han er god til vores udstyr og skaffer tingene 
frem så vi hele tiden er kørende. 
 
Vi står med et kommende problem at vores 
computere og især programmerne bliver 
forældede indtil nu har vi selv betalt det hele af 
egen lomme. Jeg startede i sin tid med Windows 
3,0 og et enkelt tekstprogram, nu har jeg købt 
computer nr. 6 med Windows 8,1 og Office 365 
programmet til 79 kr. om måneden. 
 
Vi yder et stort økonomisk bidrag til 
arkivarbejdet vi får lidt til benzinen og det er 
ikke fordi vi nu kommer og beder om 
flere penge, men det er dyrt at køre et arkiv hvis 
man skal betale bare lidt for timerne der bliver 
brugt. 
 
Vagner Sørensen 
 
 
 
 
 

13. Rejsefonden FBSH 
Formanden gennemgik problemet med 
rejsefonden, som der jo har været skrevet om i 
Svenden. De 36.000 Kr. Som kassereren 
med uret havde lånt, er nu betalt tilbage til 
rejsefondens kasse. 
 
Der har været møde med de 5 foreninger om, at 
nedlægge fonden. Dette er CUK imod, fordi 
man vil dele pengene i 5 lige store dele, hvilket 
ikke er en fordel for CUK, da vi jo er flest 
medlemmer i fonden, - Men vi blev nedstemt 
med 4 mod 1. Samtidig har man fra fonden ikke 
aflagt regnskab for 2013, sådan som CUK har 
efterlyst. Forsamlingen gav HB bemyndigelse 
til at antage en advokat, så man kan få orden i 
tingene. 
 
14. Indkommende forslag og indlæg. 
Der er kommet flere forslag, som er modtaget 
for sent. Disse må tages op under punktet 
eventuelt. 
 
Frederikssund havde indsendt et indlæg 
omkring optagelse af nye medlemmer. 
 
De ønsker at de håndværkere som pendler 
mellem Norge og Danmark, vil kunne optages i 
CUK, på samme vilkår som de håndværkere der 
har arbejdet i udlandet mere end et år. 
 
Delegeretmødets holdning til dette var, at det er 
de enkelte foreninger, der skal tage beslutninger 
herom, men fra delegeretmødets side, opfyldte 
de kravene da de var lønnet i Norge.  
 
Frederikssund havde indlæg omkring 
hjemmesiden, som de trak, da de kunne forstå 
på Ole Michael Stranges indlæg, at der skete 
meget på dette område. 
 
 
 
 
 
14a. Den farende Svend 
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HB anmodede de forskellige foreninger om, at 
tage stilling til, inden for nærmeste fremtid, 
hvorvidt de fremover vil modtage Den Farende 
Svend som hidtil, eller som digital udgave sendt 
pr. Mail. Dette pga. Portostigning. 
 
Nogen foreninger gav udtryk for, at de kun vil 
modtage Svenden digitalt. Andre at der skulle 
være mulighed for at modtage svenden som 
hidtil, da det ikke er alle der har en computer, 
også er der noget rart ved at sidde med et blad i 
hånden, og det er en del af vores historie. 
 
Der var forslag om at tage Svenden ud af 
kontingentet, og lade det være valgfrit, om 
man ville abonnere på den. Der blev spurgt om 
man havde undersøgt, mulighed og pris ved det 
tyske postvæsen. Hans Emborg fra Vejle, ville 
tilbyde at sætte labels og frimærker på bladende, 
for at sænke prisen. 
 
17 ud af de 29 delegerede stemmer, pålagde 
HB, at sende det ud til generalafstemning. 
 
15.Stævneby –  
Nakskov skal være stævne by i år 2015. Og 
Samsø lagde billet ind på Pinsestævnet i år 
2016. 
 
16. Henning Brogaard blev genvalgt som 
næstformand. 
 
17. Frode Zachariassen blev genvalgt som 
Hovedkasserer. 
 
18. Richard Schmidt blev genvalgt som 
Chefredaktør. 
 
19. Jan-Erik Johansen blev valgt som HB- 
suppleant. 
 
20. Erling Jørgensen blev genvalgt som 
Bilagskontrollant. 
 

21. Johnny Vallentin blev genvalgt som 
bilagskontrollantsuppleant. 
 
22. Laila Dideriksen blev valgt som 
hjælpekasserer til Hovedkassen 
 
23. Eventuelt. 
 
De forslag fra Odense som ikke var kommet ind 
til tiden, kommer på delegeretmødet til næste år. 
 
Det drejer sig om vedtægter for Håndværkernes 
Rejsefond. Og om at arkivbestyreren også 
vælges på delegeretmødet. 
 
Med hensyn til udstillingsvognen, som er den 
fine campingvogn, de delegerede kunne se ude 
foran lokalerne for delegeretmødet, - der 
normalt holder til i Frederikssund, så kan man 
tale med HB om et tilskud til bro eller 
færgeafgift, hvis man vil låne den i de 
forskellige foreninger. 
 
Christian Riedel kunne godt tænke sig, at CUK 
begyndte at sende fremskrevne ud. 
 
Formanden afsluttede mødet og takkede for god 
ro og orden. 
 
Der blev sunget ”Minderne”. 
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