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Referat - Generalforsamling Holbæk Naverne.18.03.2022 
 

Møde den 18.marts 2022 Kl.20:00 i Hulen 
Møde indkaldt af  Bestyrelsen 
Mødetype   Generalforsamling 2022 
Arrangør   Ole Puggaard 
Referent   Jan Johansen 
Deltagere   13 personer var mødt op. 
 

 

Dagsorden 
 
Holbæk Navernes 
Generalforsamling 
D.18-03-2022 
 
1.   Valg af dirigent 
2.   Valg af 2 stemmetæller 
3.   Beretning v/Formanden og godkendelse 
4.   Regnskab v/Kassere og godkendelse 
5.   Indkomne forslag 
6.   Valg kasserer Arne Østergaard 
7.   Valg til bestyrelse Peter og Torben 
8.   Valg bestyrelse subl. Per Eriksen 
9.   Valg revisor Søren og subl. Ervin Jørgensen 
10. Bødekassen 
11.  Eventuelt 
Ø-tur 
 
PBV. 
Ole Puggaard 
 
Emne  
Velkomst af Formanden 
 

Pkt.1 - Valg af dirigent 
 
• Konklusion. 
• Ervin Jørgensen blev enstemmigt vedtaget. 
• Han takkede for valget. 
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Pkt.2 - Valg af 2 stemmetæller 
• Konklusion. 
• Søren Godt Sørensen & Per Eriksen blev enstemmigt valgt som stemmetæller. 

Pkt.3 - Beretning v/Formanden og godkendelse 

Konklusion. 
• Se bilag 1.- Formandens beretning 2022.  
• Formanden fremlagde sin årsberetning og den blev enstemmigt vedtaget og 

godkendt. 
 
Pkt.4 - Regnskab v/Kassere og godkendelse. 
 
Konklusion. 

• Kasser Arne Østergaard enstemmigt regnskab godkendt. 
 

• priser på diverse gebyr. Han vil vende tilbage med en melding om hvordan det går. 
Måske kan et bank skifte komme på tale. 

 
• Kassereren bekendtgjorte, at evt. kontingent forhøjelse kan komme på tale da 

kontingentet til HB stiger i 2022. 
 

Pkt.5 - Indkomne forslag. 
 
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen vedr. en ændring af ændringsforslag til 
vedtægter 2022. 
 
I punkt 8 i vedtægter står der følgende: (Bilag 8) 
 
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års anciennitet i 
Holbæk afdelingen. 
 
Erstattes til: 
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 1 års anciennitet i 
Holbæk afdelingen. 
 
F/Bestyrelsen 
Ole Puggaard 
 

Konklusion. 
• Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
• Jan-Erik Johansen blev som konstitueret sekretær valgt af en enstemmig forsamling 
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Pkt.6 - Valg kasserer Arne Østergaard 
 
Konklusion. 

• Arne Østergaard modtog genvalg for en ny periode på 2 år. 
• Arne Østergaard benktgjorde at dette også blev hans sidste periode. 

 
Pkt.7 - Valg til bestyrelse Peter og Torben. 
 
Konklusion. 

• Peter D. Frederiksen & Torben Lundegaard modtog begge genvalg til bestyrelsen. 
• Vi takkede dem begge med deres genvalg. 

 

Pkt.9 - Valg revisor Søren og sub. Ervin Jørgensen. 
Konklusion. 

• Søren Godt Sørensen & Ervin Jørgensen modtog begge genvalg som revisorer. 
• Vi takkede begge for valget. 

 

Pkt.10 – Bødekassen 
Konklusion. 
(Bødekassens indhold se bilag 4-Internt) 
 

Pkt.11- Eventuelt. 
• Ø-tur  
• Hjemmesiden 
• Data lovgivningen 

 
Konklusion. 

•  Peter informerede om den forestående Ø-tur til Fur. Der vil måske komme et par   
ændringer til denne tur. Men han melder ud om dette på et tidspunkt. 

• Jan Johansen fremlagde sit forsalg til en hjemmeside for CUK-Holbæk for 
generalforsamlingen. 

• Der var stor tilslutning til dette og Jan Johansen vil offentliggøre denne hjemmeside når 
den er tilrettet. 

• Jan Johansen fremlagde et udkast til en retningslinje for brugen af data og sociale 
medier m.m. 

• Der vil tilgå medlemmerne en mail hvori man skal tilkendegive om man kan godtage de 
nye retningslinjer om datasikkerhed. 

Dirigenten Ervin Jørgensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden 
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Bilag 1. Formandsberetning 2021 
 

Vi startede året med vores Ø-tur og igen et godt arrangement vi fik set 
Epilepsihospitalet i Dianalund og zen haven i storbyen Vedde og af 
sluttede med grill hos Linda og Søren. 
 
Vi har haft Ebert Aften hvor vi indfriede vores løfte ang. hans nedskrevne krav til hans 
pengegave. 
 
Grillaften nåede vi også. Vi var 7 personer til et vellykket udsat pinsestævne i 
Frederikssund. 
 
Vi havde også et par hulemøder hvor vi fejrede 80års fødselsdag og 40års jubilæum og 
med der tilhørende flot traktement. 
 
Vi fik overstået Julefrokost og Gløgg og så startede Corona 
igen og de sidste 2 hulemøder fejrede vi igen fødselsdage Peter /Per og 
Norma med god mad så alt i alt et godt år med god deltagelse i alle 
arrangementer må det blive ved med det. 
 
Vi har også oplevet en stor tilgang i vores medlemstal godt nok på et lidt trist grundlag, men 
derfor skal de nye medlemmer være meget velkommen vi kender dem jo godt i 
forvejen ikke mindst i vores sammenarbejde med udstillingsvognen. 
 
Jeg vender tilbage under eventuelt ang. oprettelse af ny hjemmeside og 
udsendelse ang. persondataloven. 
 
Ole Puggaard. 
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Bilag 3. Ændringsforslag til vedtægter 2022 
 

Ændringsforslag til vedtægter 2022 
I punkt 8 i vedtægter står der følgende: 
 
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års anciennitet i 
Holbæk afdelingen. 
 
Erstattes til: 
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 1 års anciennitet i 
Holbæk afdelingen. 
 
F/Bestyrelsen 
Ole Puggaard 
 

  

Bilag 4. Internt 
 

• Bødekassens indhold i år var på Kr. 3.850,50. 
 

• Det var Ole Puggaard kom nærmest med et bud på kr. 3.811,00 
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Generalforsamling Holbæk Naverne.18.03.2022. 
 
Til den årlige generalforsamling var vi mødt 13 personer op. Og 
det var dejligt at se  Else Larsen i vor mitte igen. Som tradirtionen 
er blev der severet biksemad med tilbehør. ( Det er som altid godt). 
 
Selve generalforsamlingen var hurtigt overstået. Ervin Jørgensen 
blev igen valgt som ordstyre. Formanden og kasseren fik også 
deres beretninger enstemigt vedtaget. 
 
Peter og Bjarne kom med de sidste nyheder angående dette års Ø-tur til Fur. 
 
Formanden ønskede tillykke til Jens S. Fabricius med sit 35års jubilæum den 
27.2.2022. 

 
 

 
 

Hobæk Naverne ønsker tillykke til: 
Alex.B.Christensen med sin 75års fødselsdag den 29.april 2022 

 
Med kno 
Sekretæren. 
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Hulemødet den 15.april 2022. 
 
Vi var samlet 15 personer denne langfredag aften til et par hyggelige timer i hulen til 
trods for at det var påske, så man må siger at det var et flot fremøde. 
 
Formanden bød alle velkommen til alle fremmødte. 
Han lage ud med, at fremlægge de to forslag han havde fået tilsendt fra HB angående 
indkommende forslag til delegetmødet på Thorshavn. 
 
1 forslag var om en ny foretningsorden for Den Farende Svend. 
 
2 forslag kom fra Naverne Næstved som gik ud på om Den Farende Svend skulle 
digitaliseres? Til dette emne var der ikke stor tilslutning til. 
 
Formanden ønskede på foreningens vegne Alex Christensen tillykke med sin 75års 
fødselsdag den 29.april 2022 med overrekkelsen af et par flasker i gave. 
 
Kasseren fortalt om sit besøg i banken vedrørende de gebyr som de 
 
Opkræver, men de var ikke lydhøre over for hans akumintioner herom, men han har 
ikke opgivet kampen med at finde en anden bank hvor vi ikke bliver ramt så hård på 
gebyr m.m. 
 
Peter kom med en opdatering på dette års ø-tur til Fur. 
 
Så blev det endelig til til at få stillet sulten i Sørens dejlige mad. Han havde jo haft 
50års fødselsdag i februar månede, så han syntes at han ville stå for maden denne 
aften. 
Vi takker Søren for denne gode mad og den medfølgende omgang drikke vare. 
 
Efter et par hyggelige timer var det på tide at bryde op og sige tak for i aften. 
 
Næste huleaften er fredag den 20.maj 2022 kl.19:30 og hulevagten har Alex & 
Vibeke. 
 
 
 

Naverne Holbæk ønsker tillykke med fødselsdagen til 
Carl Ole Frederiksen de 24.maj 2022 

 
Med kno Sekretæren. 
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Bilag 1. Foretningsorden for Den Farende Svend 

 
 

Forretningsorden for Den Farende Svend. 
Indhold: 

Mærkedage m.m. – Efterlysninger – Foreningsmeddelelser - Oplysende artikler, rejsebeskrivelser og 
andet. 
Meddelelser fra HB. Navervenner 
benævnes med NV. 

 
Opdeling af pladserne i bladet: 
HB har 2 spalter 
Mærkedage, sidste rejse, takkeannoncer Formandens spalte, efter behov. 
Oplysende artikler – rejsebeskrivelser og andet ca. 3 spalter. Foreningsmeddelelser ca. 9 spalter 

Foreningernes indlæg må max. være ca. 20 linjer, eller ca. 175 ord af hensyn til den begrænsede 
plads i bladet. Hvis der indsendes mere stof, end den afsatte mængde, kommer det kun med hvis 
pladsen tillader dette. 

Medsendte fotos indgår i den beskrevne plads. Det er foreningernes ansvar, at det er givet tilladelse 
til, at fotoet må vises i bladet, jf. Persondataforordningen – GDPR. 

Det, der står i bladet, skal have interesse for andre, og skal være i CUKs´ ånd. Ingen personangreb, 
bagtalelse eller lignende. 

Augustnummeret af Den Farende Svend skal indeholde adresselisten. Det er foreningernes ansvar 
at sikre sig, at oplysningerne må komme i bladet, jf. Persondataforordningen – GDPR. 

Der skal ligeledes levnes plads til, tilmelding og oplysninger om pinsestævnet. 

Således vedtaget på delegeret mødet den 5. juni 2022 i Thorshavn. 
 

Dirigent:  
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Bilag 2: Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022 
 
Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022 
 
Vi foreslår, at forsendelse af DFS bliver ændret fra den nuværende postomdeling til 
digital fremsendelse. 
 
Følgende begrundelse for forslaget: 
 
Økonomien. Som det fremgår af de senere års regnskaber, er det blevet dyrere og 
dyrere at trykke og udsende DFS. Der kunne spares mange penge, hvis redaktøren 
udsendte DFS på mail til samtlige foreninger. Den ansvarlige i foreningen 
videresender til samtlige medlemmer. 
 
Forslaget har været fremsendt tidligere, men det bliver mere og mere aktuelt, da vi 
bliver færre og færre til at betale udgifterne. 
 
Med kno 
 
Næstved Naverforening 
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Hulemødet den 17.maj 2022. 
 
Endnu en hyggelig aften i hulen. 
 
Formanden bød velkommen og berettede om den vandskad der var sket siden sidst. 
Det var Alex & Vibeke der havde huleaften og vi takker for det fine smørbrød. 
 
Peter fortalte om de sidste informationer angående ø-turen til Fur den 17-19.juli 2022. 
 
Da det var det sidste hulemøde i hulen inden sommerferien i juli måned, vil 
bestyrelsen ønske jer alle en rigtig god sommer og vi mødes igen den 19.august 2022 
til grillaften hvor det er Søren der har hulevagten. 
 
Pinsestævnet i Thorshavn. 
CUK-Naverne Holbæk vil rette vores tak til Thorshavn for et rigtigt godt stævne på 
jeres hyggelige øer og gode måde at hygge om os. 
 
 

 
 

CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til. 
 

Vibeke Christensen med de 70år den 25.juli 2022 
 Norma Østergaard med sit 5års jubilæum den 18.august 2022 

 
 
Med kno Sekretære 
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Hulemødet Juni 2022 
 

Vores hulemøde i juni havde vi forelagt til øen Fur i forbindelse med vores årlige Ø-
tur. 

Vi tog afsted fredag middag og landede i løbet af eftermiddagen på Fur, Torben og 
Connie var taget derover et par dage før så der var tjek på indkvartering da vi ankom, 
vi havde lejet hele 1 salen på Fur farm. Aftensmaden havde Norma stået for, en 
fortrinlig gryderet. 

 

Lørdag efter morgenmad kørte vi til Fur 
museum et meget interessant museum, mens 
Arne-Norma og Peter kørte ned og ryddede 
den lokale brugsforening kørte vi andre nord 
på til Den røde sten hvor vi indtog den 
indkøbte frokost, derefter en tur på havnen.  
 
Derefter skulle vi hjem på farmen, vi havde 
lånt en grill der, så flere gik i gang med at 
rengøre og klargøre til koteletter og pølser.  
 

 
Søndag efter morgenmad tog vi en tur til Gl. Havn og da vi ikke kunne finde læ til at 
indtage vores frokost på Fur kørte vi til Skive og så deres museum, vi fandt en plads 
med borde og bænke ved Skives fodboldstadion hvor vi spiste frokost og der efter på 
vej mod færgen og afslutning på en igen fortræffelig Ø-tur 
Med Kno 
Ole P. 
 
PS. Husk vores hulemøde d. 19-08-2022 Grill aften gerne tilmelding til undertegnede. 
 
 
 
  

CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til. 
 

Arne Østergaard med de 81år den 20.august 2022 
Norma Østergaard med sit 5års jubilæum den 18.august 2022 
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Fællesfoto foran Rådhuset i Thorshavn 

Årets nav 2022 
Jørgen Christiansen 
Formand-Thorshavn 

 

Pinsestævnet 4-6.juli 2022 
 
Til dette års pinsestævne i Thorshavn den 4-6.juli 2022 deltog følgende Formanden 
Ole Puggaard – Bjarne Madsen – Per Eriksen – Søren Godt Sørensen – Linda Trasbo 
og Jan Eik Johansen. 
 
 Vi havde et par hyggelige dag i Torshavn. CUK-Holbæk retter vores store tak til 
Jørgen og hans hjælper for et fortræffeligt god stævne. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.   
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Bilag 1 - Forretningsorden for Den Farende Svend 
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Bilag 2 - Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022 
 
Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022  

Vi foreslår, at forsendelse af DFS bliver ændret fra den nuværende postomdeling til 
digital fremsendelse. Følgende begrundelse for forslaget:  

Økonomien. Som det fremgår af de senere års regnskaber, er det blevet dyrere og 
dyrere at trykke og udsende DFS. Der kunne spares mange penge, hvis redaktøren 
udsendte DFS på mail til samtlige foreninger. Den ansvarlige i foreningen 
videresender til samtlige medlemmer.  

Forslaget har været fremsendt tidligere, men det bliver mere og mere aktuelt, da vi 
bliver færre og færre til at betale udgifterne.  

Med kno  

Næstved Naverforening  
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Grillaften den 19.august 2022 
 
Velkommen tilbage fra sommerferien. 

Det er Søren der igen i var grillmaster. 

Formanden bød velkommen og han berettede at han ligger i forhandlinger om at vi 
evt. kunne få lokalet hvor radioen har været i? Men dette vides ikke på nuværende 
tidspunkt. 

Han kom også med et forslag om at lave et møde i Hulen den først torsdag i måneden 
hvor man kunne mødes til et par hyggelige timer. Dette syntes de tilstedeværende at 
ville være en god ide. Så bestyrelsen vil vende tilbage med ydeliger informationer. 

Han informerede også om, at der vil blive indkøbt en nøgleboks da udgiften til ekstra 
nøgler er blevet for dyr. Men nærmer info om dette. 

Vi fik også denne aften også fejret 
NV. Vibeke Christensen og NV 
Linda M Trasbo med deres runde 
fødselsdage. Henholdsvis 70år og 
50år. (Stort tillykke til dem begge) 

 

 

Tirsdag den 39.august 2022 var Ole Puggaard og undertegnet til Carl Otto Enevoldsen 
bisættelse i Rørvig Kirke. Og Hulen i Holbæk lage herefter lokaler til afskeds 
reception hvor vi mindes Carl Otto Enevoldsen. 

*** Hulevagten den 21.10.2022 har Else Larsen. *** 
Husk tilmelding til undertegnede Ole P. på 23 10 88 42 

Senest søndag den 16.10.2022 

 

Med kno i bordet 
Gumminaveren 
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Huleaften den 16.september 2022. 
 
Vi var samlet 17 personer til denne huleaften hvor det var Norma og 
Arne Østergaard som have hulevagten. Vi takker for de dejlige 
flæskestegssandwich. Og vi havde også denne aften besøg af Lis 
Wilemos Hansen der overvejer at blive NV i Holbæk. Lise Wilemos 
Hansen har været NV i Frederikssund. 

Siden sidst: 

Hulen lage lokaler til sammenkomst vedrørende Carl Otto 
Enevoldsens bisættelse. 

Familien var meget berør over at vi åbnede hulen for dem og 
takkede os mange gange og som tak efterlod de en masse drikkevare m.m. til hulen. 

Formanden berettede at kaserne ikke vil stå for rengøring efter håndværker som udbedrede den 
vandskade som der har været. Dette må vil selv sørge for. 

Han kunne ikke fortælle noget nyt om lokalet hvor radioen har haft til huse, men han afventer at 
blive indkaldt til et møde herom. 

Han forelagde også en forespørgsels om det kunne være mulige, at man samles nogle stykker en 
lørdag, hvor man fik ryddet op i skaber og skuffer m.m. Mere om det senere. 
 

Hulevagten den 18.november 2022 har Ervin Jørgensen & Jørgen Hansen  
*** Julefrokosten den 16.november 2022 har bestyrelsen *** 

Husk tilmelding til undertegnede Ole P. på 23 10 88 42 

 

 
 

CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til. 
Bjarne Madsen den 15.oktober 2022 

NV. Kisten Rasmussen (Kisser) en 5.november 2022 
Jens S. Fabricius den 8.november 2022 

 
Med kno i bordet 
Gumminaveren 
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Interne informationer om økonomien fra Kasseren Arne Østergaard. 

 

Arne informerede de fremmødte om den nuværende økonomi for Naverne Holbæk pr. 
16.09.2022. 
 
Ø-Ture 2022     10.494,00 kr. 
Bødekassen – Ø-turen             560,00 kr. 
 
Kassebeholdning          6.205,00 kr. 
Egen beholdning i Banken           53.927,47 kr. 
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Hulemødet den 21.oktober 2022 

 
Der var samlet 21 personer denne aften (Flot fremmøde) 
 
Så lykkedes det endeligt at NV.Else Larsen efter godt 3års 
forsinkelse på grrund af corona m.m. At hun kunne få fejret sit 
40 års jubilæum. Et stort tillykke til Else. 
 
Formanden bød velkommen og kunne berette, at der var kommet 
en ny forening ind i de lokaler som radion har været i.Han var 
svært tilfreds med det. 

 
Der skal også lyde en stor tak til Peter & 
Søren fordi de fik tilsluttet det nye komfur. (Langt om længe). 
 
Der skal også lyde en stort tak til 
vores gæst Kurt Rasmussen som 
valgte at fejre sin fødeselsdag i 
vores midde. Og vi takke mange 
gange for skænken. 
 

 
Bestyrelsen ønsker jer alle og jeres 
familier en rigtig glædelig jul. 
 
 

 
*** Husk *** 

 
Huleaften 18 november 2022 – Hulevagten har Ervin&Jørgen 

Julefrokosten den 26.november 2022 kl.13:00 
 
 
 

Hobæk Naverne ønsker tillykke med fødselsdagen til: 
NV. Kisten Rasmussen (Kisser)den 5.november 2022 

Jens S. Fabricius den 8.november 2022 
Ervin Jørgensen den 12.december 2022 

Kristian Sørensen den 31.december 2022 
Med kno Sekretæren. 
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Hulemødet den 18.november 2022 
Vi var samlet 11 personer denne aften.  

Formanden bød velkomme til de fremødte. Han kom med en beratning om den hvide 
tornato som ramte hulen onsdag den 16.november 2022. 

Her var Norma og Ellen samt Jørgen samlt for at få ryttet op i skuffer og skabe. 

Norma og Ellen fik tømt alt havd 
der var i skabe og skuffer og med 
hård hånd sorteret ud i porselæn og 
gamle kaffemaskiner og 
termokander m.m. Hele 6 store 
affaldsække blev det til. Samtidig 
blev der sat dymotape i ksabe og 
skuffer hvor tingene fremover gerne 
skulle stå igen efter brug. 
Foreningen takker mange gange for 
deres store arbejde. 

"Foto af Norma og Ellen." 

Formanden og Jørgen holdte sig klogeligt til gadaroben hvor de fik ryttet op og fik sat 
spejle m.m. op. (Godt gået af de to) 
 

Det var også denne aften at vi kunne fejre Ervin Jørgensens 10 års 
jubilæum den 16.11.2022 

“Foto af Ervin Jørgensen 

Lørdag den 19.november var vi 5 personer på besøg hos Slagelse 
Naverne for at ønske dem tillykke med deres 80års jubilæum. 

 

 

 



Naverne Holbæk 

Naverne Holbæk-Protokollen   Side 22 
 
 
 

 

 

  

Naverne Holbæk ønsker tillykke med fødselsdagen til: 

• Ervin Jørgense med de 80 år den 12.december 2022 
• Kristian Sørensen med de 77 år den 31.december 2022 

• Jan-Erik Johansen med de 66 år den 1.januar 2023 
• NV-Linda.M Trasbo tillykke med sit10års jubilæum den 18.januar 2023. 

 

*** Hulemøder 1.kvartal 2023 *** 
20.januar 2023 – Hulevagten har Peter. 

17.februar 2023 – Hulevagten har Kurt & Kisser 
17.marts 2023 – Generalforsamling 2023 – Hulevagten har bestyrelsen 

 

Med kno i bordet. 
Gumminaveren 
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Lørdag den 26.november 2022.-Julefrokosten 2022 
 

Vi 21 personer samlet til hygge og godt selskab til vores årlige julefrokost i hulen. 

Vi satte os til et overdådigt veldækket bord, hvor vi skulle igennem 12 dejlige retter 
lige fra sild - steg og risalamande. 

Det var Kirsten Rasmussen og Ervin Jørgensen som vandt mandelgaven. 

Som sidste år var det bord 2 der igen vandt de fleste gaver, og det var det Ervin og 
Torben der vandt de fleste gaver i raflespillet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Efter nogle hyggelige timer var det tid til at sige farvel og på glædeligt gensyn. 

Bestyrelsen i Naverne Holbæk ønsker jer alle og jeres 
familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Foreningen takke alle for et dejligt fremmøde og hygge i 
hulen samt ø-turen 2022 og til Pinsestævnet i Thorshavn 
2022. 

Formand 

Ole Puggaard. 

Kilde: https://www.istockphoto.com/ 
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Hulemødet den 16.december 2022. 
 

Til årets sidste hulemøde var vi samlet 8 personer til gløgg og æbleskiver. 
Til trods for det lille fremmøde blev det til et par hyggelige timer i godt selskab. 

2022 har været et godt og travlt år for vores forening og med en god deltagelse til de 
forskellige arrangementer som der har været i løbet af året. 

Lad og håber at 2023 vil blive ennu et rigtigt godt år for Naverne Holbæk. 

***  Husk generalforsamlingen 2023 fredag den 17.marts 2023 *** 
*** Vi starter kl.19:00 med spinsning *** 

Mødet efter dagsorden 
Tilmelding til spisning 

Ole Puggaard 
Kikhøjparken 13B 

4300 Holbæk 
Mobil 23 10 88 42 

Mail o.puggaard@hotmail.com 

  

 

Hobæk Naverne ønsker tillykke til: 
NV. Linda M Trasbo med sit 10års jubilæum den 10.januar 2023 

NV. Else Larsen med fødselsdagen den 5.februar 2023 
Nav. Søren Godt Sørensen med fødselsdagen den 5.februar 2023 

Med kno 
Sekretæren. 
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Hulemødet den 20.januar 2023 
 
På denne aften var vi samlet 13 personer til det første hulemøde i det nye år. 
Det blev et møde vores formand desværre måtte melde afbryd på grund af sygdom. 
 
Så det var næstformanden der måtte byde velkommen til de fremmødte. Og vi takker ham for de 
dejlige hulemader som han lavede til os. 
 
Vi startede med at holde 1 minuts stilhed for Niels Kraglund (2m) som drog ud på sin sidste rejse 
den 14.januar 2023. Ære være hans minde, 
 
Peter fortalte om planlægning for ø-turen 2023 og her var der flertal for, at den stadig skulle holdes 
over en weekend evt. 16-18.juni 2023 
 
Søren fortalte at de pt. er 4 personer som agter at tage til vinterfesten i Vejle så hvis de er andre der 
vil med skal man skynde sig. 
 
Klokken blev flittigt brugt af dem som ville fejre sin fødselsdag med os og vi takker for skænken. 
 

*** Næste hulemøde er den 17.februar 2023 kl.19:30 
og det er Kur & Kisser der har hulevagten *** 

Husk tilmelding til Ole Puggaard senest den 12.2.2023 
 

*** HUSK Generalforsamlingen 2023 den 17.marts 2023 kl.19:00. *** 
Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden 

i hende senest den 1.marts 2023 
 

 
 

 
 
  

CUK-Holbæk ønsker tillykke med fødselsdagen til 
NV. Elen Nielsen den 19.marts 2023 

Jørgen Hansen den 25.marts 2023 
 
 
Med kno 
Sekretæren. 
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Referat fra Bestyrelsesmødet den 23.1.2023 
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Hulemødet den 17.februar 2023 

 
Der var et flot fremmøde til denne aften af 16 personer. (Dejligt at se). 
 
Det var Kurt og Kisser som havde hulevagten og vi takke alle for det lækker smørebrød som de bød 
os. 
 
Det var også denne aften, at vi skulle have besøg af Suzie. Hun er en ung pige fra Frankrig som er 
blikkenslager og arbejder for en tækkemand i Holbæk. Hun skulle hav fortalt os lidt om sig selv og 
sit rejseliv. Men på grund af stormen Otto måtte hun aflyse arangementet denne aften, men hun vil 
komme i april måned. 

 
Så var det på tide, at vores NV.Linda. M. 
Trasbo skulle slå sit 10års plade som NV i 
planketten. 
Linda hade 10års jubilæum som NV. Den 
18.januar 2023. 
 
Vi ønsker Linda Trasbo et stort tillykke med 
jubilæet. 
 
 
 
 

Peter fortalte om sidste nyt angående Ø-turen 2023 som i går til Endeleave den 16-18.juni 2023 
 
 
  
 

 
CUK-Holbæk ønsker tillykke med fødselsdagen til 

NV. Elen Nielsen den 19.marts 2023 
Jørgen Hansen den 25.marts 2023 med de 85 år. 

Alex.B. Christensen den 29.april 2023 
 
 
 
Med kno 
Sekretæren. 
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