
HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen. 

I året der er gået, siden vi have delegertmøde, 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 kluft-charlottenburger 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 Rechtschaffen Geseller. Det er første 
gang, et sådan tref afholdes i danmark. 
I februar blev der tilsendt en invitation til at deltage. Denne invitation blev af HB 
vidresendt til alle CUk-foreninger den 22. februar. 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 O8.0ktober. 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 tref 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 tref 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 abonnet 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 geberder 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 
Hjemstavnsgaarden. 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. Der er vedlagt program for aktiviteter på Hjemstavnsgaarden i 
kuverten med papirerne til Delegertmødet. 
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 



museum. Hun er godt klar over, at CUK ikke råder over midier 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. 
Det kan sikkert undre nogle, at der ikke er et punkt på dagsordenen, der omhandler 
Rejsefonden. Grunden er følgende: I 2012 blev der blandt de 5 foreninger, der 
udgjorde bestyrelsen i Rejsefonden, afholdt afstemning ang. opsigelse/nedlæggelse 
af Rejsefonden. Som den eneste forening, stemte CUK nej til forslaget 4 stemte for. 
Efterfølgende tog HB kontakt til Civilstyrelsen, der er fondsansvarlig, og forespurgte 
om procedure ang. opsigelse/nedlæggelse af Rejsefonden. Juristen jeg talte med 
kunne oplyse, at når fonden var af den størrelse, var det juridisk korrekt med en 
flertalsbeslutning. Der skulle ikke være en enig afgørelse. Yderligere oplyste 
juristen, at fonden havde 3 år fra opsigelsen til at evt. fortryde fondens ophør. 
I den efterfølgende tid, har der trods henvendelser til Henrik Skriver og Formand og 
Næstformand i Helsingør om et møde, så alle 5 foreninger kunne blive ajourført med 
Rejsefondens fremtid. Trods disse henvendelser skete der ikke noget. Den 03-05. 
blev der fremsendt mail til Henrik Skriver, hvor der blev fremsat krav om et møde i 
nær fremtid. Henrik kontaktede undertegnede telefonisk og oplyste, at Rejsefonden 
var opsagt, og banken havde omsat værdipapirerne. Det endelige og afsluttende 
regnskab lå hos revisoren, og i løbet af de næste 3 måneder, ville det blive 
fremsendt til de 5 foreninger. Ole Bøwig havde allerede i 2007 en stærk formodning 
om, at han som formand for Rejsefonden, skulle afsættes fra den post, idet der 
allerede på daværende tidspunkt blev arbejdet i kulisserne på, at få nedlagt 
Rejsefonden. Det er en meget beklagelig afslutning på et arbejde, der blev 
påbegyndt og realiseret for 78 år siden, af dygtige og fremsynet 
foreningsmedlemmer. Når regnskabet og opgørelsen fra banken forelægger, vil det 
blive bragt i Svenden. Hvilke økonomisk betydning det får for CUK. vil fremgå af 
oplysninger fra Hovedkasseren for CUK. som vil blive fremsendt til samtlige 
foreninger, så snart de er tilgængelig. 



Der er åbenbart opstået et tvivlspørgsmål ang. medlemskab og støttemedlem. 
Grunden til tvivlen er: Et medlem ønsker at støtte en forening udover den forening, 
hvor vedkommende er fuldgyldig medlem. Medlemmet får udstedt en medlemsbog 
med alle relevante oplysninger, der berettiger vedkommende til at være medlem af 
CUK. Medlemmet har nu to medlemsbøger. En i den forening hvor vedkommendes 
hovedinteresse er, og en i den forening, som vedkommende vil støtte. I den 
forbindelse blev der rettet henvendelse til HB. ang. medlemskabet i foreningen, som 
vedkommende vil støtte. 
HB's svar til foreningen var: Der er intet til hindre for, at vedkommende kan 
registreres som støttemedlem, men man kan kun have en medlemsbog, der er 
udstedt af den forening, hvor man har rettighederne og mulighederne for, at gøre sin 
indflydelse gældende. Vedkommende kan blive registreret som støttemedlem i 
foreningen, men må accepterer medlemskabet på de vilkår, der er gældende for 
støttemedlemmer i CUK-foreninger. 

På Hovedbestyrelsen's vegne 
Kaj Jepsen 
Formand CUK 


