
BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 

 

6. januar deltog 24 medlemmer i den tradi-

tionsrige Havfruemarch. 

Det var som sædvanlig en dejlig tur, og vi 

kunne glæde os over en lille erkendtlighed 

for at stille med det 5. største hold. 

Der blev taget et par stemningsbilleder, 

som kan ses i galleriet på vor hjemmeside. 

 

 

Du har nu det andet nyhedsbrev i 

hænderne.  Og siden vi udsendte det 

første, har vi afholdt vor 12 års fød-

selsdag. Efter en lille rask tur i aften-

mørket, kom vi tilbage til Aktivhuset, 

hvor der var dækket op til kaffe/te og 

lagkage. Vi havde en hyggelig aften og 

takker alle som mødte op og var med 

til at fejre os. 

Vi benyttede også lejligheden til at 

udlodde de 4 ”erkendtligheder” vi 

havde modtaget for vores deltagelse i 

Havfruemarchen, Hedelandsvandrin-

gen, Lady Walk og Efterårsvandring. 

De gik til: Niels Jørgen, Lisa, Hans og 

Lone, der, som reglerne kræver, selv  

havde deltaget i en af turene.  

Den 2. december kørte bussen os til 

Værløse, hvor vi gik Julemærkemarch 

i Hareskoven. 

Vi gik i et særdeles idyllisk skovområ-

de, der var dekoreret med nysne.  

Efter marchen var der julebord på 

Ganløse kro, hvor vi fik traditionel 

julefrokost, i et desværre ikke alt for 

varmt lokale.. Godt trætte og mætte 

sørgede Lars for vi kom godt tilbage 

til Greve. 

Stor tak til Lars for god og sikker  

kørsel de seneste år. 

Sidste træningsaften i 2012, blev tra-

ditionen tro sluttet med glögg og æb-

leskiver . 

2013 er også indledt ,  med 

”boblevand” og kransekage. 

Vi ser frem til et spændende 2013. 
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Returtiderne er 0.49 fra Søhesten. 

Der køres en gang i timen. 

Vi håber på godt vejr. 

 

OBS OBS OBS 

LADYWALK HAR NYT STARTSTED 

Nærmere følger. Se link på vor hjem-

meside under aktiviteter. 

 

Ishøjtur 
 

Den 10. februar, vil vi gennemføre Ishøj-

turen, som er ved at være en tradition. 

Vi mødes kl. 10 foran Hummeren, Hum-

meren 3, Ishøj Havn 

Der vil være 2 ture. En kortere med Lisa 

som fører, og en ca. 10 km lang tur, som 

Hans fører. 

Vi bruger ca. 2 timer til at gå, hvorefter 

vi har reserveret lokale i Hummeren til 

en let frokost. 

Tilmelding er slut. 

 

Iflg. Rejseplanen er der bus til Arken. 

128 kører fra Ishøj st. 9,43 og man kan 

stå af ved Søhesten kl. 9,47. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

GENERALFORSAMLING—Indkaldelse 

       
 Ordinær generalforsamling afholdes 

Torsdag den 14. marts kl. 20  

i vores lokaler i medborgerhuset Olsbækken.  

Vi mødes som sædvanlig kl. 19, og går en times tid, hvor-
efter generalforsamlingen begynder. Se dagsordenen på de 
næste sider. 

Da vi efter generalforsamlingen, vil servere et let trakte-
ment, er det nødvendig med tilmelding. Lisa vil snart have 
en liste klar. 

Som bekendt fungerer bestyrelsen uden formand, men 
som et slags kollektiv. 

Det kan vi fortsætte med, men skulle der blandt vores 
medlemmer, være nogen der har lyst til at stille op som 
formand, er man yderst velkommen. 

Men for at tilpasse vedtægterne til den nye virkelighed, 
med 5 medlemmer i bestyrelsen, og evt. uden formand 
skal vi stemme om nogle vedtægtsændringer. Se mere på 
de næste sider. 

Vi håber at så mange som mulig møder frem.  Gå motion er go'motion 

Besøg vor hjemmeside: 

ww.grevegangsport.dk 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=hummeren&source=web&cd=&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQqB8&url=http%3A%2F%2Fwww.visitdenmark.com%2Fdanmark%2Fda-dk%2Fmenu%2Fturist%2Foplevelser%2Fibyen%2Frestauranter%2Fproduktside%2Fgdk006952%2Fhummeren.htm&ei=Pzz1UPmaE4iSs


Greve Gangsport 

Ordinær Generalforsamling torsdag, den 14. marts 2013. 

    

Dagsorden iflg. vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 

indeværende år. 

4. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen ønsker at ændre i vedtægternes § 1 

som følger: 

 Foreningens adresse er formandens (ændres til)  

 

 Og i vedtægternes § 5 som følger : 

 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 3  (ændres til)  

 medlemmer 

Valg gælder for en 2 - årig periode. 

På ulige årstal vælges 1 formand( ændres til)   

 og 1. revisor. 

På lige årstal vælges 1 næstformand/sekretær, 1 kasserer  (ændres til)  

 og 2. revisor 

  Og i vedtægternes § 6 som følger : 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  formanden (ændres til)   

i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

 Og i vedtægternes § 9 som følger : 

 Foreningens formand og kasserer har hver især fuldmagt til bankkontoen (ændres til)  

 

 Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en balance og skal underskrives af for-

mand og kasserer. (ændres til  

Foreningens adresse fremgår på hjemmesiden www.grevegangsport.dk 
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3 bestyrelsesmedlemmer 

2 bestyrelsesmedlemmer 

bestyrelsen 

Foreningens kasserer har fuldmagt til bankkontoen 

Et bestyrelsesmedlem og kassereren. 



 

 

 

6.  Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægternes § 5. 

Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år. 

Rita      modtager valg 

Nini      modtager valg 

Vivi      modtager valg 

Revisor Lis Romny  modtager genvalg  

RevisorVivi Winkelmann  modtager ikke genvalg da hun opstiller til 

      bestyrelsen ( dette valg er kun for 1 år) 

Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år. 

a.  Suppleant Henning Dahl modtager genvalg 

b.  Rev.sup. Inge Marie Pedersen modtager ikke genvalg, da hun er ud-

meldt af foreningen. 

 

7.  Eventuelt. 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsor

 denens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. fe

 bruar 2013. 

 Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke. Derfor 

 er tilmelding nødvendig, og skal være bestyrelsen i hænde senest 7. 

 marts. 

 Tilmelding kan ske, enten om torsdagen eller på tlf. Lisa 60631525 

 el. Hans 29866701. 

 Tilmelding og forslag der ønskes behandlet kan også sendes til  

 Formand@grevegangsport.dk  

  

 Med venlig hilsen 

 Bestyrelsen 


