
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

 Foråret nærmer sig, og dermed også vores ordinære generalforsamling, der i år finder 

sted torsdag den 28. marts, kl. 20 - se indkaldelsen sidst i Nyhedsbrevet. 

Generalforsamlingen er et af vores traditionsrige arrangementer, hvor vi hygger os, og på 

denne aften slutter vi af med pølse, ost og vin. 

I år skal vi have et nyvalg til bestyrelsen, da Maiyanne desværre har ønsket at træde ud. 

Heldigvis har vi allerede en god kandidat på bedding til den ledige plads, så der er ingen 

grund til at blive væk.  

På generalforsamlingen skal vi også have kåret et par af vores medlemmer, som har ydet 

en særlig indsats til klubaftenerne i det forgangne år. 

Af hensyn til forplejning og opdækning beder vi jer tilmelde jer ved at skrive jer på den 

fremlagte liste, eller skrive til os, hvis I ikke kommer forbi en torsdag. Det er naturligvis 

gratis at deltage. 

Deadline for bestyrelsens tilmelding af hjælpere til LadyWalk nærmer sig, og i skrivende 

stund mangler vi 3 damer/mænd til pakning fredag den 24. maj (ca. fra kl. 9-15), og 1 

mand til rutevejleder mandag den 27. maj (ca. fra kl. 14-21). 

Hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe, så kontakt bestyrelsen hurtigst muligt. 

Hjælperne til LadyWalk står for en væsentlig del af klubbens indtjening og er derfor af 

stor betydning for os alle. 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen  

 

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO FEB 2019 

ÅRGANG 7 NUMMER 35 

 

S IDEN S IDST 
 Vi har vedtaget, at kaffe og te på vores klubaftener, er gratis. 

 

  

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Aktivitetskalender 

Siden sidst Indkaldelse til Generalforsam-
ling 

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   
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Generalforsamling  

Torsdag den 28. marts 
Se indkaldelse side 4. 

Vi går først en time. 

Tilmelding nødvendig da der serveres 

lidt spiseligt. 

GREVE STRAND VAN-
DRING  

Søndag den 16. juni 
Vores eget offentlige arrangement. Vi 
håber medlemmerne bakker op, både 
som hjælpere og gæster. Se program-

met på vores hjemmeside. 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

Mølleå vandring 

Søndag den 14. april 
Tilmelding nødvendig.  

Hedelandsvandring 

Lørdag den 4. maj 
Tilmelding nødvendig 

Lady Walk 

Mandag den 27 maj. 
Tilmelding nødvendig og deltagerpri-

sen er kr. 140. 

Du kan læse mere via link fra vores 

hjemmeside. Aktiviteter/Kalender 

——————————————- 

At vi stiller hold betyder, vi skal være 

(normalt) 11 deltagere, og at klubben så 

betaler deltagergebyret.  

Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis 

det er muligt.  

KOMMENDE AKTIVITETER 

  

MEDLEMMERNES HJØRNE : 
 

HAVFRUEMARCH  

Som sædvanlig var der stor tilslutning, og vejret var 

perfekt til motion i det fri. Der var ikke mindre end 10 

hold tilmeldt. Vi var et af dem, med 15 deltagere og 

derfor fik vi en vase i holdpræmie. 

Der var også i år både en tur på 7 km. og en på ca. 11 

km. Midtvejs var der glögg eller varm kakao.   

  

ISHØJTUREN  

Det var med betænkelige miner, vi mødtes 

kl. 10 ved Hummeren i Ishøj. Det småregne-

de, men beslutsomme som gængere jo er, 

var der planmæssig afgang i to grupper, en 

som gik ca. 6 km og en som gik 10 km. Det 

klarede op, og vi fik en ganske fin tur rundt 

om søerne i Strandparken. Som sædvan-

lig sluttede vi med frokost på Humme-

ren, hvor nogle fik stjerneskud og andre, 

3 stk. smørrebrød, samt en velfortjent øl 

eller vand. En vellykket dag med god 

stemning blandt de 35 deltagere  

 

 
 
 
 
 
 
 

VANDREKALENDER 
Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse. 

Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalen-

deren på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

Linda bestyrer vores lukkede Facebook side, (Greve Gangsport) hvor du evt. kan 

se om nogen har valgt selv at deltage i en anden forenings arrangement. 

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve 

Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk 

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk 

CVR nr. 36 61 48 46     Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071 

DATO NAVN HVEM BEMÆRKNING 

2/3. 3 Vintertur ved Køge  ( 2 dage) Køge Vandreforening Se Vandrekalenderen 
10.3 Forårsvandring Rødovre Rødovre Gangforening Se Vandrekalenderen 
16.3 Hillerød Vandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
17.3 Skoleskibsmarch Hvifovre MF. Se Vandrekalenderen 
24.3 Krudtuglevandringen Gangf. Krudtuglerne Se Vandrekalenderen 
6.4  Forårsmarch i Allerød Mfg Allerødderne Se Vandrekalenderen 
13.4 Forårstrim i Værløse V.M. Alugod Se Vandrekalenderen 
14.4 Mølleåvandring Gladsaxe Gangsport Vi stiller hold 
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Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

jan 6 Havfruemarch Tilmelding nødvendig 

februar 10 Ishøjturen Tilmelding nødvendig 

marts 28 Generalforsamling Tilmelding nødvendig 

april 14 Mølleåvandring Tilmelding nødvendig 

maj 4 Hedelandsvandring Tilmelding nødvendig 

maj 27 Lady Walk Tilmelding nødvendig 

juni 16 Greve Strand Vandring  Offentligt arrangement 

august 4 Bakketuren  Tilmelding nødvendig 

august 17/18 Stafet for livet  Vi støtter 

august ? Vandrefestival Offentligt arrangement i sam-

arbejde 

med Greve Kommune  

november 14 Fødselsdag 19 år  Tilmelding nødvendig 

december 1 Julemærkemarch  Tilmelding nødvendig 

december 12 Juleafslutning Tilmelding ikke nødvendig 

AKTIVITETSKALENDER 

2019 

Dette er programmet for 2019. Skulle der komme mere, vil det fremgå af vores hjemmeside. 

I øvrigt vil vi opfordre alle til, at studere Vandrekalenderen. Du kan finde et link på vores hjemmeside. Der er rigtig 

mange muligheder, også i nærområdet, for en rask gåtur, og lære nye områder at kende. 

Rettelser og nyheder vil altid stå på vores hjemmeside 

 www.grevegangsport.dk  
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT 

  

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 KL. 20 I VORES LOKALER I AKTIVHUSET. 

  

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indevæ-

rende år. 

4. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 14. marts 2019. 

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

Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år. 

Nini  modtager genvalg 

Maiyanne  modtager ikke genvalg  *) 

Hans modtager genvalg 

Revisor Lis Romny modtager genvalg  

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

a.  Suppleant Henning Dahl modtager genvalg 

b.  Rev.sup. Torben Olsen      modtager genvalg 

7. Eventuelt. 

 *) Vi har fået tilsagn fra Lis Romny, om at hun godt vil stille op. Vælges hun, vil Maiyanne gerne overtage revisorposten. 

 

 Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke. Derfor er tilmelding nødvendig, og skal være bestyrelsen i 

hænde senest 23. marts. 

 Tilmelding kan ske, enten om torsdagen eller på tlf. Lisa 60631525  el. Linda 20230869 

 Tilmelding og forslag der ønskes behandlet, kan også sendes til: formand@grevegangsport.dk 


