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Dagsorden for delegeretmødet 
Den 04.september 2021 i Frederikssund 
 
                                                     Velkomst til Frederikssund 
1. Overrækkelse af Stævnebanner, Stævnesang. 
2. Valg af Dirigent og Referent 
3. Godkendelse af Forretningsorden/ Dagsorden 
4. Appel 
6         Valg af stemmetællere 
7 HB- Formanden oplyser om jubilæer o.a. 
8  HB-Beretning v/ Formand Kaj Jepsen 
9               Hovedkassens Regnskab v/ Jan E. Johansen 
10               Beretning ” Den farende Svend” v/ Hans Emborg 
11              Beretning om Arkivet v/ Elo Bjerking 
12 CCEG-Kongres Christian Riedel 
13 Indkomne Forslag/Indlæg 
14                  Næste års Stævne by. 
   
--------------------------------------------------------------------------------------- 
15 Valg af HB-Formand (Kaj Jepsen Modtager ikke genvalg) 
16 Valg af Sekretær Ove Graae Modtager ikke genvalg) 
17 Valg af HB-Suppleant Karl Jensen 
18 Valg af Sekretærsuppleant 
19 Valg af Billagskontrollant Otto Vestergaard 
20 Valg af Redaktørsuppleant  
21    Valg af Hjælpekasserer for Hovedkassereren. Frode Zachariassen 
22 Valg af Billagskontrollansuppleant- Solvejg Weitling 
23 Valg af Arkivbestyrer (Elo Bjerking modtager genvalg) 
24 Evt.                  
                       
. 
Der kan ske ændringer i Dagsorden. Med kno Hovedbestyrelsen 
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Forretningsorden 
 

• Velkomst ved formand Kaj Jepsen 
• Stævne banner overdrages til Fr-sund naverne 
• Banner sang.  
• Velkomst sang.  
• Ole Puggaard (CUK-Holbæk) og Freddy Christens (CUK-Randers) vælges som ordstyrer.  
• Ove Graae (CUK-Næstved) og Per Hemmingsen (CUK-Vejle) vælges som referenter.  
• Per Vejen, Fr-sund vælges som stemmetællere.  
• Appel.  
• Æres minutter for de som er draget på sidste rejse.  
• Jubilarer hyldet. 

 
 
Pkt. 8 - HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen. 
 
Det er nu lige ved at være et år siden, at vi mødtes i Holbæk, for at afholde det årlige ”Pinsestævne ”, der 
som bekendt måtte udsættes pga. Covid 19. Vi håbede, at med de informationer der blev udsendt fra SSI 
(Statens Serum Institut) ang. Vaccine mod den pandemi, der var udbrudt globalt, at Frederikssund kunne 
afholde stævnet i Pinsen 2021.07.27 Men som vi alle har erfaret, så går det ikke altid, som vi håber og tror 
på. 
 
I starten af 2021 måtte vi sande, at der blev endnu en for hvilken gang, udstedt nye påbud ang. antallet af 
forsamlede personer og andre påbud der gjorde, at endnu en gang satte det vores møder og aktiviteter i 
foreningerne på Stand by indtil Maj-Juni, hvor vi atter kunne mødes i Hulerne. 
 
Denne tilstand i foreningslivet har bevirket, at de emner- episoder der kan og vil opstå i foreningerne i årets 
løb, er begrænset. Ligeledes har henvendelser til HB også været begrænset. Der har været nogle 
henvendelser til HB, som er blevet besvaret, men åbenbart ikke tilfredsstillende nok. I denne beretning vil 
der ikke som i den forrige beretning, blive nævnt navne og foreningsnavn, idet jeg/HB endnu en gang ikke 
har lyst til at blive refereret i Svenden for Bagvaskelse-Injurier, og flere punkter i beretningen fra 2020, 
skulle HB-formanden dementerer, og det var måske noget for Pressenævnet, måske en politianmeldelse, for 
beretningen der var skrevet og fremlagt og godkendt på Delegeretmødet, hvorefter den blev bragt i sin 
fulde ordlyd i DfS. hvilket det har været praktiseret i årtier, så alle medlemmer får lejlighed til at læse den. 
  
HB vil for god orden skyld orienterer medlemmerne om, hvis de skulle være i tvivl at: 
 
Hvad der bliver godkendt på delegeretmøderne af de valgte delegerede, det være sig HB’s beretning-valg 
til tillidsposter-ændringsforslag til love og vedtægter etc. Kan og må ikke ændres, førend der bliver fremsat 
ændringsforslag, som så bliver behandlet på næste Delegeretmøde.  Det vedtagne er gældende uanset om 
medlemmerne er for-eller imod det vedtagne. Vi skal huske på, at de medlemmer der er valgt som 
delegeret, har stemt ud fra de tilsagn og holdninger, der er besluttet i foreningerne forud for Stævnet. 
 
Indenfor de sidste 3-4 måneder, har Ingarö haft besøg af Svende fra de Fremmeskrevne Murer samt Svende 
fra Rolandschacht, der arbejder i Stockholm. Ligeledes har Henning Brogaard i Nakskov haft besøg af 
Bådbyggersvend fra FVD, og efter sigende, blev de begge steder behørig beværtet. Tidligere har Calgary 
haft besøg af Fremmedskrevne, der var i Canada, Vejle har også haft besøg i Hytten, så mon ikke det rygte, 
der florerede blandt CCEG-medlemmerne om, at SCUK-Naverne ikke eksisterede mere, efterhånden er 
manet til jorden, og et samarbejde er godt på vej. Det vil blive endnu mere forstærket og udbredt, efter 
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CCEG-kongressen i Sønderborg fra den 22 til den 24. oktober.  
 
Nu er det ikke CUK-Sønderborg, der afholder kongressen, men det er SCUK, der iflg. rotationsplanen 
blandt medlemmerne i CCEG, står som vært for afholdelse af kongressen. 
 
Som oplyst tidligere, er det på grund af Lokaliteterne, der bevirker, at det bliver afholdt der. Nærmere 
information ang. CCEG-kongressen vil Christian Riedel med evt. hjælp fra Per Hemmingsen berette om. 
På grund af den Covid 19, der har begrænset os i vores vanlige gøremål indenfor foreningslivet i CUK, 
bærer denne beretning også præg af dette. Det er og bliver til dato, den beretning der vil blive husket i lang 
tid fremover. Nogle vil nok mene, at det var en ” Tynd kop The ” men refererer fra emner og begivenheder, 
der ligger et-to eller tre år tilbage, giver ingen mening. 
 
I de sidste par år, er der sket en stigning i returnering af Den farende Svend til HB-formanden, idet han står 
som afsender. Post Nord har påført enden: Adressaten ukendt på adressen, eller: Forsendelsen kan ikke 
afleveres. Hver gang bliver der rettet henvendelse til modtagerens forening, for at høre, om der er 
adresseændring, eller hvad problemet er. Det er enden ”har lige glemt at melde flytning til kasseren, eller til 
Post Nord. Der er også kommet svar fra foreningen, at folk har ” glemt ” at tømme deres postkasse. På 
årsbasis er det mellem 20 og 25 gange, at DfS. bliver eftersendt. Det er en merudgift for Hovedkassen på 
11,00kr. pr. gang, mellem 220,00kr og 275,00 kr. pr. År. Det kan umiddelbart ikke lyde af så meget, men 
er det rimeligt, at Hovedkassen skal have denne ekstraudgift? Skal det påføres fakturaen til medlemmets 
forening, så medlemmet bliver opkrævet for eftersendelsen? Post Nord ved godt, hvad de skal have for 
forsendelser, og i de sidste mange år, er portoen steget hvert år, hvilket også er forventelig i 2022. Tænk 
over det, så Hovedkasseren ikke får ubehagelige oplevelser, når og hvis der i fremtiden bliver opkrævet for 
ekstraforsendelse af DfS. 
 
 Derfor vil jeg afslutte HB’s beretning med at ønske” Et fortsat godt kammeratligt samvær ” i fremtiden. Vi 
har bevist, at selv en global pandemi, der på mange måder tvang os i knæ, ikke forhindrer os i, at når 
muligheden byder sig, rejser vi os ved det træ, som vi har støttet os til, træet der bærer navnet: CUK-
sammenhold 
 
 
 
Formandens beretning.  Vedtaget 
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Pkt. 9. Hovedkassens Regnskab v/ Jan E. Johansen - Vedtaget. 
 
Pkt. 10.Beretning ” Den farende Svend” v/ Hans Emborg – Vedtaget. 
 
Pkt.11. Beretning om Arkivet v/ Elo Bjerking – Vedtaget 
 
Pkt.12. CCEG-Kongres Christian Riedel – Vedtaget. 
 
PKT.13. Indkommende forslag. 
 
Pkt.14. Næste års Stævne by. 
 
PKT.15-23. Valg. 
 
Pkt.24. Evt. 
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Pkt.13. Indkommende forslag. 
 
Forslag fra HB se bilag 1 
Forslag fra HB se bilag 2 
Forslag fra Børge Dantoft (Silkeborg se bilag 3 
Forslag fra CUK-Århus om forslag til revision af vedtægter for CUK se bilag 4. 
 
Indkomne forslag: 
Stk. 14. Vedtaget.  
Stk. 25. Vedtaget 
Tidsfrist ved forslag til Delegeret møde. Vedtaget 
Vedtægtsændrings gruppearbejde trukket. Ros fra delegerede for den foreløbige arbejdsindsats.  
Mandat fra delegetmødet at nedsætte en arbejdsgruppe til arbejde med dette.  
Bestående af recensenter fra hulerne samt HB deltagerede.  
 
 
Pkt.14. Næste års Stævne by. 
 

• Stævne by 2022 Thorshavn.  
• Stævne by 2023 Stockholm. 

 
Valg: Pkt.15 – Pkt.23 
 
Pkt.15 Valg af HB-Formand (Kaj Jepsen Modtager ikke genvalg) 
 Ny formand: Per Hemmingsen (CUK-Vejle) 
Pkt.16 Valg af Sekretær Ove Graae Modtager ikke genvalg) 

Ny Sekretær: Ole Michael Strange (CUK-Århus) 
Pkt.17 Valg af HB-Suppleant Karl Jensen (CUK-Thorshavn) (Genvalgt) 
Pkt.18 Valg af Sekretærsuppleant (Ubesat) 
Pkt.19 Valg af Billagskontrollant Otto Vestergaard (CUK-Århus) (Genvalgt) 
 Ny Billagskontrollant blev Finn Pedersen (CUK-Næstved) på 1 årligt mandat 
Pkt.20 Valg af Redaktørsuppleant Ole Michael Strange (CUK-Århus 
Pkt.21    Valg af Hjælpekasserer for Hovedkassereren. Frode Zachariassen 
Pkt.22 Valg af Billagskontrollansuppleant- Solvejg Weitling. (Modtog ikke genvalg) 
 Ny Billagskontrollansuppleant blev Ove Graae (CUK-Næstved) 
Pkt,23 Valg af Arkivbestyrer (Elo Bjerking modtager genvalg) 

Eventuelt. 
 
Pkt. 24 Evt.  Afgående formand Kaj Jepsen holdt en kort afsked tale til de delegerede. 
 
Med Kno  
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Per Hemmingsen 
             
 
 Bilag 1. Forslag fra HB. 
 
 
 
Forslag fra HB. 
 
Ændringsforslag til CUK-Love og Vedtægter. 
CUK-Hovedbestyrelse fremsætter hermed ændringsforslag, der ønskes drøftet og sat under 
afstemning, på delegetmødet den 23. Maj 2021 i Frederikssund: 
Ændringsforslag til Stk:14 
Nuværende tekst: 
En forenings bestyrelse kan bede HB om hjælp til gennemgang af foreningens regnskaber i tilfælde 
af uenighed mellem bestyrelse og billagskontrollant. 
 
Ny tekst: 
En forenings valgte billagskontrollanter, kan bede HB om hjælp til gennemgang af 
foreningens regnskaber i tilfælde, hvor billags- kontrollanterne ikke kan godkende 
regnskabet, og der er uenighed mellem billagskontrollanterne og bestyrelsen 
 
Enstemmigt vedtaget. 
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Bilag 2, Forslag fra HB 
 
Ændringsforslag til CUK-Love og vedtægter  
Hovedbestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring af stk,25 i CUK-Love og 
Vedtægter, det tages op til drøftelse og afstemning på Delegeretmødet den 23.Maj 2021 I 
Frederikssund:  
 
Nuværende tekst i stk.25 andet afsnit:  
I tilfælde af opløsning, overdrages den eventuelle formue til Håndværkernes Rejsefond, CUK's 
effekter tilbydes bymuseer eller Nationalmuseet.  
 
Teksten ændres til:  
I tilfælde af opløsning, tilbydes CUK's effekter til bymuseet eller Nationalmuseet. Begrundelsen er, 
at Rejsefonden blev opløst sammen med FBSH. 
 
På HB's vegne  
Strib den 20.februar 2021  
Kaj Jepsen  
Formand for CUK. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
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Bilag 3.Forslag fra Børge Dantoft – Sønderborg. 
 
Forslag til afstemning  
Pga. den oplevede situation at et Stævne kan/må flyttes mener vi, ad vi blokerer os selv når vi 
holder fast at de forslag skal være ved HB den 01.03.  
nu: Forslag som ønskes debatteret på delegeretmødet, skal være formand i hænde senest den  
1.marts ændres i: Forslag som ønskes debatteret på delegeretmødet, skal være Formand i hænde 
senest 12 uger inden Stævne 
  
Det vil give en fordel, at gode ting kan, afsender stadig rå at indsende og debatteret/afstemmes på 
trods af et skubbet Stævne/Delegeretmødet.  
Sønderborg den 27.februar 2021 
.  
Børge Dantoft, formand fra CUK Sønderborg 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Tillæg. 
 
 

Tillæg til hovedvedtægten f.eks. efter § 11 eller tillæg til § 11. 
 
§1. Der vælges et kontroludvalg bestående af 3 medlemmer. Kontroludvalget vælges på 

delegeretmødet der vælges I medlem hvert få-, således, at valgperioden er 3 år. Det vil være 
den længst siddende der automatisk er formand. Der vælges også en suppleant hvert år, 
valgperioden er I år. Man kan genvælges 
 
 

§2. Kontroludvalget skal mægle i tvistigheder mellem CUK-foreninger og personer, der er medlem 
i CUK-foreninger. Ligeledes skal kontroludvalget være foreninger behjælpelig, vedrørende 
problemer med revision af regnskaber. Det vil også være kontroludvalget som kan være 
foreninger bcl1jælpelige ved afholdelse af generalforsamlinger og ekstraordinære 
generalforsmnlinger. 
 

§3. Kontrol udvalget er pligtig til at orientere HB om deres aktivitet. Kontroludvalget har ingen 
udøvende magt, men kan indstille til HB om ønske 0111 eventuelle eksklusioner af personer 
eller foreninger. 
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Bilag 4.Forslag fra CUK-Århus – Vedr, Ændringer af vedtægterne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget trukket tilbage 
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