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 Frederikssund  
CUK-Naverne 

Forening for Berejste Skandinaver 
============================================= 

Formandens beretning 2018-19. 
 

April 2018 
21 personer deltog i dette års generalforsamling. Poul Berg trækker sig som kasser, efter 15 
år på posten. Poul. E overtager økonomien i foreningen. (ny kasser) Formanden genvalgt 
igen. Per (Bager) forsætter som næstformand. Lis bliver hulemor samt nyt 
bestyrelsesmedlem. Inge genvalgt som revisor, Alex og Anita som bilagskontrollant. 
Skramleriforvalter Poul E. 
Carl Otto er vores dedikeret til pinsestævne i Ålborg. 
Diskussioner: 
Skal vi forsætte med kogesild? 
Tilmelding til huleaften. 
Husk afbud hvis man Ikke Kommer. 
Under evt. ny mødetid kl. 19 til generalforsamling. 
 
Maj 2018 
Vibeke og Alex havde medbragt menuen, dejlig flæskesteg til alle os 15 personer. Poul Berg 
fejrer sin 80års fødselsdag. 
 
Juni 2018 
Udstillingsvognen og huleaften var flyttet til sommerfest i Bløden, for engang skyld skinnede 
solen også på os. Vi fik nogle dejlige dage i Bløden. 
 
Lis, Birgit og Jan opholdte sig en weekend på Den levende landsby Hygum Hjemstavnsgård. 
 
Juli 2018 
Sommerferie. Men Carl Otto har alligevel 50-års jubilæum i CUK naverforeningen. 
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August 2018 

17 personer var mødt op til vores grill aften, med 3 udendørs borde, på en rigtig dejlig varm 
sommeraften. 
Vi fik fejret Carl Otto 50-års jubilæum, med en fin kagemand. Senere på aften fik Carl slået sin 
plade fast i det runde bord. Vores sang talenter manglede lidt tempo den aften, men det lykkes, 
at synge alligevel. Torben(tog) og Steen kom lige forbi for at hilse på os. 
 
September 2018 

Fint besøg fra hovedbestyrelsen, formand Kay og kone Lis kom helt fra Vejle. 
En ellers rolig aften, Carl og Alex havde styr på håndmadderne til os 17 friske Naver. 
 
Oktober 2018 

Karsten og Gunnar styrede køkkenet med hård hånd. Vores Hof øl skulle sælges lige nu. Alex 
kunne se 25 år tilbage som Naver. Tømrer Kim kom pludselig forbi vores hule, for at se om der 
noget liv i Naverne. 
 
November 2018 

Endelig kunne 17 forventningsfulde Naver, opleve at se Alex slå sin 25-års jubilæums plade i 
bordet. Han fik dog nogle problemer med de små søm. Carsten og Inge havde medbragt en 
dejlig kotelet i fad menu. Carsten slog glædeligt på klokken for at fejre sin 70-års fødselsdag. 
 
December 2018 
Julefrokost plus gavepakke rafleleg. 
 
Januar 2019 
Birgit og Poul. E stod for åres første traditionelle madret. Koge-bidesild med kartofler, en 
gastronomisk fornøjelse for os 15 Naver. En ellers livlig aften i hulen. 
 
Februar 2019 
Stort tillykke til Kaj med de 70 år, og tak for omgangen i januar mdr. Samtidig fejrer vi Gunnars 
20-års jubilæum i foreningen. 11 personer som havde indtaget hulen, denne aften. Nød K+K 
fantastiske hjemmelavet smørrebrød. 
 
19 murer og vores musiker samt 5 naver medlemmer. Deltog i åres gule ærter arrangement, med 
pandekager. En rigtig hyggelig dag i hulen. Vi takker Lis mange gange for den store mad indsats 
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