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DAGSORDEN FOR DELEGERETMØDET DEN 4. JUNI I SLAGELSE 
 
Velkomst til Slagelse. 
 
På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års 
Delegeretmøde i Slagelse. Til foreningen her på Slagelse 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 - frokost samt festmiddagen. 
Endnu en gang velkommen til et forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegeretmøde. 
 

1. Overrækkelse af stævnebanner, Stævnesang. 

2. Valg af dirigent og Referent. 

Dirigenter: Finn Pedersen og Hans Emborg. 

Referenter: Ove Graae og Laila Dideriksen. 

3. Godkendelse af Forretningsorden/Dagsorden. 

4. Appel. 26 stemmer. 

5. Valg af stemmetæller. Erik Hjort og Michael Hyldeborg 

6. Formanden oplyser om Jubilarer o.a. 

7. 
Navere der er taget på den sidste vandring. 

• Jess Jensen Næstved 
• Jørgen Schaffer Sønderborg 
• Wagner Lærke Calgary 
• Curt Carlsen Aarhus 
• Frits Sørensen Aalborg 
• Henrik Berg Tidligere Næstved 
• Jonna Burgdorf Herning 
• Poul Christensen Næstved 
• Kaj Lindskjold Aarhus 
• Ib Hovgaard Aalborg 
• Yrsa Larsen København 

 
Mærkedage. 
25 År. 

• Magrethe Eli Næstved 
• Per Holmen Hansen Aarhus 
• Regnar Buhl Sønderborg 
• Verner Jørgensen Vejle 
• Mogens V. Hougaard Vejle 
• Jørgen Falsten Silkeborg 
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• Tom Bristing Los Angeles 
• Jørgen Pedersen Calgary 
• Alf K. Rasmussen Calgary 
• Poul Møller Sørensen Aalborg 

 
50 År. 

• Kristian Andersen Calgary 
• Harry Skov Calgary 

60 År. 
• Otto Hansen Borås 

 
70 År. 

• Erland Nielsen Hillerød 
 

Foreningsjubilæum 
• Sønderborg 50 År 
• Slagelse 75 År 

 
 

8. HB-Beretning v/Kaj Jepsen 
HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen. 
I tiden fra vi mødtes på Samsø i 2016, hvor der blev drøftet og vedtaget flere tiltag i CUK-regi. 
 
Mange af disse tiltag er blevet en realitet, men der er stadig noget at arbejde videre 
med, både for foreningerne men også for HB. Der er efterhånden blevet sagt-skrevet meget om 
CUK’s indmeldelse i CCEG, hvilket er en realitet i dag. 
 
På det sidste delegeretmøde på Samsø, var en af de valgte delegerede blevet pålagt, at stemme imod 
optagelsen i CCEG. Efterfølgende blev det fra HB’s side besluttet, at sende HB-formanden samt en 
CUK-repræsentant til CUK-foreningen, for at få udredt de ”Misinformationer” som den pågældende 
forening havde fået fra en ikke helt up to date kilde ang. CUK’s optagelse som CCEG-medlem. HB-
formanden og CUK-repræsentanten deltog efterfølgende i foreningens møde, hvor emnet blev 
drøftet godt og grundigt igennem, og efterfølgende er det HB’s opfattelse, at der er fuld forståelse 
og opbakning fra foreningens side til medlemskabet. 
 
Der er nu sendt officiel indbydelse/opfordring rundt til alle foreninger til at deltage i CCEG-kongres 
fra den 20 til 22. oktober 2017, hvor det i år er Freien Vogländer Deutschland, der står som 
arrangører. 
 
Samlingen foregår i Genf. CUK har erfaret, at vi har 3 stemmer ved CCEG-kongressen, så nu er det 
så opgaven, at få 2 medlemmer, der sammen med Christian er deltager i kongressen. Det skal ikke 
forstås sådan, at så er der ikke andre CUKér der kan deltage. Selvfølgelig kan man det. 
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Det er kun de 3 tilmeldte delegerede, der kan stemme. CUK har ligeledes modtaget information om, 
at en Vandergezelle ved navn Connor Rhode er ekskluderet af foreningen Fremden Freheitsbrüder 
(bærer rød slips) pga. hærværk. Connor Rhode har givet udtryk for, at han vil fortsætte ” På valsen ” 
Igennem Christian Riedel har CUK svaret foreningen, at vi fuldt ud tilslutter os deres handling, og 
på ingen måder vil hjælpe- støtte Connor, hvis hans vej falder forbi Danmark, og evt. opsøger en 
Hule/forening her i landet. 
 
I beretningen på Samsø blev det oplyst, at der var rettet henvendelse/ forespørgsels til Det kongelige 
Bibliotek, ang. scanning af DfS fra år 1902 og frem til, hvor DfS efter 3 måneders forløb, bliver lagt 
på CUK`s hjemmeside. Der blev også spurgt om pris-og tidsamt hvilke effekter der skulle bruges.  
 
Der skal her kort oplyses om, at Det kongelige Bibliotek er gået i gang med scanningen. 
 
Uddybende spørgsmål ang. dette, kan og vil Hovedkasserer samt Web-masteren svare på, når vi når 
dertil. 
 
Der har på flere pinsestævner været nævnt: Hvorfor har HB ikke en fane? Det blev nævnt på 
Samsø, og efterfølgende ansøgte HB Danmarks Samfundet om at få tildelt/bevilliget en fane, 
hvilket Danmarks Samfundet bevilliget. 
 
Normalt bliver faner-banner og flag overdraget ansøgerne den 15. juni på Valdemarsdag i Den 
Fynske Landsby i Odense. 
HB indledte en dialog med lokalrepræsentanten for Fyn Palle Wognsen om, at få fanen overdraget 
”Midlertidigt” så den kunne blive præsenteret og indviet på pinsestævnet. Dette accepterede 
Danmarks Samfundet, og CUK blev indkaldt til deres generalforsamling torsdag den 30. marts i 
Odense. Det skal for god ordens skyld nævnes, at CUK er medlem af DS, for 200,- Kr.pr.år. 
 
Christian Riedel - Jan Erik Johansen og undertegnede fremmødte til generalforsamlingen behørig 
klædt i ”Kluft” og under emnet Evt. fik vi fanen overrakt. Vi har aftalt med DF, at vi møder op i Den 
Fynske Landsby den 15. juni, for at få fanen officielt overdraget, sammen med de andre 
foreninger/spejder, der er blevet bevilliget til at modtage en fane/flag på denne dato.  
 
DS forespurgte, om vi ville møde op så mange som muligt iklædt Kluft og medbringende fanerne 
fra de foreninger, som deltager i Odense. Vi vil fra HB’s side opfordre så mange som muligt at 
deltage. Der vil være 4 til 500 besøgende i Landsbyen den dag, foruden alle de foreninger og 
spejdere, der har tidligere fået overdraget en fane. Logoet på fanen er udført af Aalborg Flagfabrik, 
der samarbejder med DS. Som I alle kunne observere, blev fanen indviet på behørig vis inden 
Stævnefoto. De 2 repræsentanter, der var deltager til indvielsen, kan CUK takke Erik H. Andersen 
for, dette er hermed gjort. 
 
Her i foråret har HB gæstet et par foreninger, og overværet deres generalforsamling. Det skal på 
ingen måde opfattes, som om HB vil gå ind og blande sig i, hvordan foreningerne afholder deres 
møder og generalforsamling. Når der bliver rettet henvendelse til HB fra medlemmerne, hvor de 
giver udtryk for, at der er nogle ting, som de ikke helt kan overskue, og anmoder om bistand fra 
HB. 
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Det skal for god ordens skyld nævnes, at når HB her i beretningen bruger ordet ”medlemmer” 
er de indbefattet personer, der er indmeldt som Naverven, og i henhold til lokalvedtægterne for 
foreningen, hvor personen er medlem, har samme rettigheder som CUK-naver i interne 
anliggender, og hvor de evt. er valgt som Bilagskontrollant - Hulevært og evt. Festudvalg. 
 
 
Selv om HB er til stede ved møder- generalforsamlinger, har HB ingen kompetence til, at 
ændre-stoppe eller på anden måde ændrer mødet-generalforsamlingen. HB har kun muligheden 
for, at give deres mening og holdning til kende, hvis der på generalforsamlingen bliver spurgt 
dirigenten samt forsamlingen, om det tillades, at HB får ordet.  
 
Selv om det kan lyde som en gentagelse, så vil HB ikke undlade at slå endnu et slag, for vores 
tilstedeværelse på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Der er efterhånden blevet indrettet en fin lille 
hule, og når der er åbent for publikum dernede, får de tilstedeværende CUKér flere og flere 
henvendelser fra publikum. De er meget interesseret i, hvem vi er, for de troede ikke, at der var 
danske naver. Vi håber selvfølgelig, at flere foreninger vil planlægge deres årlige udflugt, så turen 
går til Hjemstavnsgården. Alle oplysninger ang. henvendelse før end et besøg, er på vores 
hjemmeside. 
 
Der har desværre været nogle kedelige episoder med Post Nord, hvor Svenden ikke er leveret, selv 
om de er blevet afsendt, efter Post Nords tidligere anvisninger. For at vi kan få overblik over, hvor 
mange der er tale om, og hvilke postnr. Det især går ud over, vil HB anmode jer om, at kontakte 
Hans Emborg, idet det er Hans, der står for forsendelse af Svenden. 
 
Når Hans har overblik over, hvor mange og hvor i landet det er galt, vil der blive taget kontakt til 
Post Nord. Grunden til, at det er med i beretningen er, at undertegnede bliver kontaktet ang. 
manglende forsendelse. Jeg kan ikke gøre andet end at kontakte Hans, hvor han så følger op på 
det. Så endnu en gang: Venligst kontakt Hans Emborg. 
 
Nu hvor CUK er medlem af CCEG, blev der mailet en forespørgsel til foreningen i Calgary i 
anledning af deres 60 års jubilæum i 2018, om de var interesseret i, at der evt. blev sendt en 
invitation til den/ de foreninger som er medlem af CCEG, og har kontaktpersoner ”Altegeselle” i 
Alberta. Foreningen i Calgary har svaret, at det var en rigtig god ide, og når vi herfra 
CUK (Christian Riedel) har fået navn og adresse i Alberta, vil de blive sendt til Calgary. 
 
Hermed vil HB endnu en gang sige velkommen til de delegerede, og forventer, at vi får en god, 
saglig og konstruktiv debat omkring de emner, der er på dagsorden. 
 
På Hovedbestyrelsens Vegne 
Kaj Jepsen 
Formand CUK 
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9. Hovedkassens Regnskab v/Frode Zachariassen 
 
Regnskab blev gennemgået, har været offentlig gjort i svenden. Godkendt. 
 
10. Beretning ”Den farende Svend” v/Richard Schmidt 
 
Ja, så er der gået et år igen. Nu har bladet kørt i farver i snart to år. Det ser rigtig flot ud, godt 
arbejde af trykkeren. 
 
Udsendelse af bladet kører også godt, det kommer til tiden. Ved ikke lige hvad der skete sidste 
måned, der er nogen der ingen blad fik. Generelt synes jeg det går godt, 99% af indlæggene 
kommer til tiden. Tak for det godt samarbejde og de spændende indlæg, glæder mig til et år mere. 
 
Chefredaktør Richard Schmidt, H.B. 
 
11. Beretning om hjemmesiden v/Ole Michael Strange 
 
Beretning om hjemmesiden ved Delegeretmødet i Skælskør, søndag 4/6 2017 
 
Efter at jeg overtog posten som webmaster ved Delegeretmødet i Randers i 2012, viste det sig at 
CUK’s medlemsliste havde været en del af den tidligere hjemmeside – og jeg blev dermed også 
’CUK-medlemslistebestyrer. 
 
Jeg kan derfor bekræfte, de svar, der er givet om labels til Den farende Svend: Der laves en label til 
hver modtager og derudover sendes to blade ekstra til hver forening til arkiv og til uddeling til 
interesserede. Hvis nogen opdager fejl vil vi meget gerne have besked om det med det ’DfS-nr.’, 
der står på modtagerens label. 
 
Kaj Jepsen nævnte i formandsberetningen, at der nu er aftale med Det kongelige Bibliotek om ind 
scanning af alle numre af ’Den farende Svend’. Når PDF-filerne er modtaget vil de blive lagt på 
hjemmesiden og der vil blive orienteret om det i ’Svenden’. 
 
I den forbindelse vil jeg nævne, at der også kan lægges andre materialer på hjemmesiden og at HB 
har håndscannere, der kan lånes eller der kan laves aftale med webmasterne om hjælp til scanning. 
Sidst om hjemmesiden vil jeg nævne at der er et rigtig godt samarbejde med Jan-Erik Johansen, 
som dermed er webmasterassistent. Jan-Erik står bl.a. for at lægge datoer, der bringes i Svenden ind 
i den fælles kalender på hjemmesiden, så foreningerne kan se, hvad der sker i andre foreninger – og 
f.eks. planlægge besøg i andre foreninger. 
 
Og nu lidt om vedligeholdelse af CUK-medlemslisten: 
 
’En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led’, vi har derfor en fælles opgave med at 
hjælpe hinanden med at holde oplysningerne vedlige, da f.eks. listerne med mærkedage i Svenden 
hentes herfra. 
 
Hver forening har de sidste par år fået print over foreningens Navere og Navervenner og det er 
vigtigt at listerne bliver kontrolleret og at der gives besked til hovedkasserer Frode Zachariassen, 



REFERAT AF DELEGERETMØDET DEN 4. JUNI I SLAGELSE 
2017 

hvis der findes fejl eller andet, der skal rettes. 
 
Endelig har jeg lavet en opgørelse over aldersfordelingen for Navere og Navervenner i CUK. 
Optællingen viser at vi i alle Naverforeninger må være opmærksom på, at der skal findes nye 
medlemmer og Navervenner, der kan være med til at sikre Naverbevægelsens i fremtiden. 
Tak for ordet. 
Ole Michael 
12. Beretning om Arkivet v/Kaj Jepsen. Formanden aflagde beretning om arkivet. 
13. Indkomne Forslag. 
 
A. Det foreslås, at delegerede til pinsestævnerne anmeldes med navn og forening og kun delegerede 

har taleret. 
GODKENDT 

 
B. Vi foreslår at offentliggørelse af fødselsdage og jubilarer i Svenden, fremover bekendtgøres fra 

den d.15. i udgivelsesmåneden, til den 15. i den efterfølgende måned. 
 GODKENDT. 
 

C. Tillæg til stk. 14. ”Bilagskontrollanterne skal efter henvisning fra HB kontrollerer en 
forenings regnskaber efter henvendelse fra de lokale bilagskontrollanterne, med reference fra 
HB”. 
 

Under behandling af et indkomne forslag, blev der fra talerstolen under spørgsmål til forslaget, 
brugt et til tider upassende sprogbrug, samt omtale af et medlem i vendinger, der ikke er forenelig 
med Navernes omtale af hinanden. 
 
Der blev fra flere sider rettet kritik af vedkommendes sprogbrug. 
 
Efterfølgende blev forslaget IKKE VEDTAGET 
Ikke pga. af de kommentarer til forslaget, men andre tilkendegivelser, som ikke nævnes i referatet. 
 

14. Næste års Stævneby. Ålborg 

15. Valg af Formand (Modtager genvalg). Kaj Jepsen. Genvalgt. 

16. Valg af Sekretær (Modtager genvalg). Ove Graee. Genvalgt. 

17. Valg af Arkivforvalter. Elo Bjerking (Modtager genvalg). Genvalgt. 

18. Valg af HB-Suppleant. Karl Jensen. Genvalgt. 

19. Valg af HB-Suppleant. Solweig Weitling. Nyvalg. 

20. Valg af Bilagskontrollant, Otto Westergaard (Modtager genvalg). Genvalgt. 

21. Valg af Bilagskontrollantsuppleant. Per Hemmingsen. Nyvalg. 
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22. Valg af Hjælperedaktør. (Hans Emborg). Genvalgt. 

Valg af Hjælpekasserer. (Laila Dideriksen). Genvalgt. 

23. Evt. 

Mødet slut kl. 14:00 i god ro og orden. 

Referenter Laila Dideriksen og Ove Graee. 
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