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BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 

Søndag, den 9. februar var vi 31 forventningsfulde 
medlemmer der stillede op udenfor Hummeren i 

Ishøj havn. 

Vi gik en tur i det forholdsvis gode vejr. Hvorefter 

der var dækket op med smørrebrød øl og snaps i 
Hummeren. Efter næsten 2 timers hygge, var tiden 

inde til opbrud, og vi blev enige om, at vi godt kan 

fortsætte traditionen.  

Den 27. marts blev foreningens ordi-
nære generalforsamling afviklet med 

overvældende tilslutning. Du kan læse 

både beretning og referat på side 

3,4,5 og 6 i Nyhedsbrevet. 

Det resulterede bl.a. med, at vi fik 

valgt et nyt medlem, Linda Winther. 

På det netop afholdte bestyrelsesmø-
de konstituerede bestyrelsen sig såle-

des. 

Formand: Linda Winther 

Kasserer: Lisa Berggreen 

Sekretær: Hans Damkjær 

Bestyrelsesmedlem: Nini Borup 

Bestyrelsesmedlem: Rita Jensen 

Suppleant: Henning Dahl 

Vi byder Linda velkommen i forenin-
gen, og glæder os til et godt og given-

de samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne 

 Medlemmernes hjørne 

 Greve Strand Vandrings ruter 

 Kommende aktiviteter 

 Referat og beretning fra generalforsamlingen 27.3. 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO APRIL 2014 

ÅRGANG 2 NUMMER 8 

Så er vi klar til afgang til de to ture, en 6 km. 

og en 10 km. 

Vi ønsker alle vore  

medlemmer God Påske 
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Der er allerede delt en masse brochurer ud på flere 
af vore kollegers startsteder, men jo flere der ved 

det, jo større er chancen for et stort fremmøde. 

Vi ser med spænding frem til dagen, og på hvordan 

vi klarer os i de nye omgivelser. 

LADY WALK den 26. maj 
Vi stiller igen hold til den årlige Lady Walk. Og selv 

om vores eget arrangement er om lørdagen, er der 
alligevel 8 ”piger” der har meldt sig til at pakke po-
ser om søndagen. Vi har også 5 ”drenge” klar til at 

hjælpe på ruterne, og med til skabe en hyggelig tur. 

Startstedet er de samme som sidste år, men med 

nye ruter.  

Hedelandsvandring lørdag den 
3. maj.  
Vi stiller i lighed med sidste år, hold til 

Hedelandsvandringen. Sidste år kunne vi 

mønstre 15 medlemmer. 

Der er fremlagt tilmeldingsliste. Sidste 

frist er ??  
Greve Strand Vandring 24. maj. 
Vi har i år aflyst Greve Vandring i sep-
tember, men genindført Greve Strand 

Vandring. 

Startstedet er Aktivhuset. Der er lavet 

aftale med alle hjælpere, både på stedet 

og til ruterne. 

Vi håber alle vore medlemmer vil være 

med til at sprede budskabet. Vi forsøger 

at få en notits i Sydkysten, med det er 

desværre glippet de sidste to år. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

 

Gå motion er go'motion 

Besøg vores hjemmeside: 

www.grevegangsport.dk 

Konto nummer: 

Nykredit Bank reg. nr. 5471 kto. 111 6071  

Greve Strand Vandring vil i år have en nordlig og sydlig rute, hvor man kom-

mer rundt og ser mange af vore kønne områder.  

Vi håber på godt vejr og stort fremmøde.  
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Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 27. marts 2014 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent og stemmetællere 

Bestyrelsens beretning 

Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år 

Fastlæggelse af næste års kontingent 

Behandling af indkomne forslag 

Valg af bestyrelse og revisorer jf. vedtægternes § 5 

Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år: 

Lisa   modtager genvalg 

Hans   modtager valg for 1 år som erstatning for Vivi. 

Nyvalg  bestyrelsen har et emne 

Revisor Jette Madsen modtager genvalg 

Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år 

Suppleant Henning Dahl modtager genvalg 

Rev.sup. Torben Olsen   modtager genvalg 

Eventuelt 

Hans bød velkommen på bestyrelsens vegne, og foreslog til dirigent Niels Jørgen Jensen. 

1:  Valg af dirigent og stemmetæller 

Niels Jørgen Jensen  blev valgt til dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,  

og bad om forslag til stemmetællere. 

Hanne og Käte blev valgt. Stor applaus. 

 

2: Bestyrelsens beretning 

 Se side 5 og 6. 

 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

 Regnskabet var omdelt til medlemmerne. Vi har et lille underskud (fordi vi har flere udgifter end indtægter). 

  Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

 

4: Fastlæggelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Stor applaus 

 

5: Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag til behandling. 

 

6: Valg til bestyrelsen 

Lisa Berggreen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Hans Damkjær blev valgt for et år som erstatning for  Vivi 

Jette Madsen blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen havde et nyt emne. 

Linda Winther stiller op til bestyrelsen, og har accepteret, at blive vores ny formand, når bestyrelsen konstituerer sig.   

Alle medlemmer klappede. Vi ser frem til at få en ny formand i foreningen., som selvfølgelig behøver al mulig 

støtte i sit fremtidige arbejde. Linda takkede for valget. 

Henning Dahl blev genvalgt som suppleant og Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte. 
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7: Eventuel 

 

Lone nævnte,  at Op På Dupperne har reklameret for os. Det er fordi Lisa har afleveret en brochure, 

og vores hjemmeside vil blive nævnt ved første lejlighed. 

 

Villy bragte spørgsmålet om tilskud fra kommunen på bane.. 

Hans kommenterede, at bestyrelsen er klar over dette, men at man har valgt ikke at søge tilskud,  

fordi  arbejdet med at søge er meget omfattende. Vi skal bl.a. have CPR numre på alle medlemmer. 

Endvidere skal  foreningen registreres med et CVR nr. 

 

Hans bød velkommen i bestyrelsen til Linda. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

 

Hans informerede om Lady Walk. Flere hjælpere har meldt sig, men p.g.a. enkelte afbud,  

må der meget gerne komme et par stykker til. ( Vi fik straks fundet erstatninger) De vil få besked så hurtigt som muligt.  

Lisa har lagt lister frem til tilmelding.   Pris ved tilmelding 125 kr.  Uden tilmelding er prisen 155 kr. 

 

I 2013 har vi ikke haft en 10 kilometer om torsdagen. Hans foreslog, at de medlemmer 

 som gerne vil gå lidt længere i et højere tempo taler sammen. Nye medlemmer, som har lyst til at føre ture 

 må meget gerne skrive sig på listen.  

 

Vi mangler 5 mailadresser fra medlemmerne.  

Har du brug for hjælp til at oprette en mailadresse, vil Hans meget gerne assistere. 

 

Greve Strand Vandringen bliver gennemført i år den 24. maj. Til gengæld har vi aflyst Greve Vandringen i  

september. Nyt startsted i Aktivhuset.  Vi skal annoncere i Sydkysten og i Hjerteforeningen.  

 

Forårsturen til Maglesø var en stor succes sidste år, men p.g.a. stor aktivitet i maj måned, 

 har vi valgt at se tiden an. 

 

Hans har været til generalforsamling i Aktivhuset. Emner som lys på parkeringspladsen var blevet diskuteret.  

Det kommer på et tidspunkt. Udebelysningen bliver lavet og skiltningen bliver mere tydelig.  

Alle brugere skal rydde op. Der er sat skitser op i alle lokaler som viser, hvordan møblerne skal stå.  

Der er planlagt en fælles arbejdsdag. Mere om det senere. 

 

Niels Jørgen nævnte, at der findes en Greve App vi kan hente til vores smartphone. 

 

Niels Jørgen takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.00.  

Foreningen var vært for lidt ost og rødvin. Årets gænger blev kåret.  Karin har igen været den mest aktive  

og fik som belønning en flaske rødvin. Ved lodtrækning blev yderligere 2 medlemmer belønnet  

med en flaske rødvin Lis R og Christa. 

Den 30. marts 2014 

Lis Romny /referent 

 

Bekræftet den 9.4.2014 af: 

Formand Linda Winther—Kasserer Lisa Berggreen—Sekretær Hans Damkjær—Best. medlem Nini Borup—Best. medlem Rita 

Jensen og Suppleant Henning Dahl. 
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GREVE GANGSPORT 

Bestyrelsens beretning 

2013 

Medlemmer: 

Ved udgangen af 2013 var vi 69 medlemmer. En lille tilbagegang i forhold til året før, hvor vi var 71. Det er desværre en tendens, 

ikke kun hos os, men også andre gang foreninger. 

Dog kan vi glæde os over at alle på nær en, har fornyet medlemskabet i år. Og der kommer da også heldigvis nye til. 

På sidste års generalforsamling var vi 39 stemmeberettigede . 

I aften kan vi tælle 43. Hvor er det flot.   

Aftentræningsturene: 

Vi har været ude at gå 48 torsdage i 2013 Det samme som i 2012 

Og i alt har vi gået 5420 km eller 113 pr gang. I 2012 var det 5044 km eller 105 km pr. gang. Og her er der taget højde for at vi på 

mit hold somme tider runder op. 

 Det ”lange” hold, har ikke eksisteret i 2013. Vi vender tilbage til det under eventuel. 

På 6 km. holdet, der reelt er et ”næsten” 7 km. hold var der 11,8 mod 11,2 i 2012, 

Og på det korte hold, 8,4 i snit, mod 6,4 i 2012. Så Lisa har haft stor fremgang, hvilket styrker os i, at vi skal fortsætte med et kort 

hold. og håber Lisa har mod på at forsætte. 

Alt i alt har vi været 20,5 pr gang hvilket for andet år i træk, er en fremgang. Det er vi meget glade for. Det giver lidt moralsk støt-

te, at der trofast møder så mange. Også når vejret ikke helt er med os. Så stor tak for det. 

Så i år kan vi konkludere, at flere møder og selv om flere går en kort tur, har vi alligevel gået flere kilometer da der også traves lidt 

længere på den såkaldte 6 kilometer tur. 

Medlemsarrangementer: 

I 2013 var vi igen på vor årlige Ishøj tur, med en fin tilslutning, nemlig 38 deltagere  

Som noget nyt, og efter flere opfordringen, prøvede vi med en ud-i-det-blå-tur. Vi valgte Maglesø. Turen foregik i egne biler, og 

Nini havde rekognosceret, og fundet et par ruter rundt om søen. En flot tur, med 33 deltagere, der sluttede af med frokost på Mag-

lesø Traktørsted.  

Så var der Bakketuren, hvor de to ruter mødtes ved Eremitage slottet, og vi sluttede igen med en omgang stegt flæsk. Her var vi 

21, lidt mindre end 2012. 

Der var Julemærkemarchen, og igen igen med nyt udgangspunkt. Denne gang prøvede vi Holbæk. En fin tur i blæsevejr. Froko-

sten indtog vi igen hos Helle i Maglesø Traktørsted. Her var vi 33. 

Så havde vi de sædvanlige markeringer som: 

Nytårsstart, hvor vi efter en kort tur, ønsker hinanden Godt Nytår. 

Fødselsdag, igen med en meget flot lagkage til vor 13 års dag. 

Juleafslutning, ligeledes efter en kort tur, samvær med gløgg og æbleskiver. 

Derudover har der været diverse: 

Holddeltagelser 

Vi har i 2013 stillet hold til Havfruemarch 23, Hedelandsvandring med 15, Lady Walk med 26 plus 8 hjælpere om søndagen og 5 

hjælpere på selve dagen, Rødovre med 22. 
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Og endelig vor egen tur:  

Greve vandring 

Vi havde ændret ruterne, i et forsøg på at tiltrække nogle flere. 

Dog var fremmødet lidt skuffende, men alligevel på linje med året før, og ikke mindst med et bedre resultat: Vi skal huske på vi er 

i konkurrence med nogle af vore kollegers rejseaktiviteter på denne årstid..  

Og en indrykning i Sydkysten glippede. – Vi prøver igen i år. 

(Her var der 94 deltagere incl. hjælperholdet på 15 med et overskud på kr. 898 kr. mod 579 kr. i 2012) Så det var egentlig meget 

tilfredsstillende. 

Bestyrelsesmøder 

Vi har i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har planlagt vore aktiviteter, for en stor dels vedkommende med Lisa 

som indpisker, og i gang sætter. Tak til Lisa for det. 

Vi mistede desværre også et dejligt menneske og aktiv deltager i bestyrelsen. Vivi. Vi beklager hendes alt for tidlige bortgang.    

Nu har Nyhedsbrevet eksisteret et år, og jeg håber alle har glæde af det. 

Der ligger altid en mappe her i Aktivhuset der indeholder alle numre af bladet, hvis der er nogle der ønsker at bladre i dem er de 

velkomme 

Jeg synes det er rart at kunne slå tilbage og se hvad der er sket, og have styr på vore arrangementer. 

Jeg vil endnu engang opfordre til, at I kommer med indlæg. Der er plads nok, vi laver bare nogle flere sider. 

Det næste nummer vil blandt andet indeholde referat fra i aften.   

 

Inden jeg slutter, vil jeg som sidste år nævne vort samarbejde med: 

Gangsport Samvirke, Sjælland 

I 2013 stillede vi igen hjælpere til rådighed til Lady Walk, Som tak for hjælpen har vi fået del i overskuddet, og har derfor modtaget 

kr. 2600. Hvilket ikke kunne lade sig gøre uden hjælpere. Så en stor tak til alle hjælpere. 

Vi skal prøve i 2014 at gøre os lidt mere synlige, så vi kan stoppe tendensen til den tilbagegang vi desværre må konstatere. 

Det vil vi arbejde på i det nye år, fordi vi mener vi dækker et behov i Greve kommune 

Endelig en stor tak til alle som har givet en hånd med ved vore arrangementer, og foreningsaftner.  

Især tak til den øvrige bestyrelse for en formidabel indsats, og et godt samarbejde. 

 

Uden hjælp og støtte– ingen forening. 

 

Tak  


