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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Vores nyhedsbrev har fået nyt layout, og vi har benyttet lejligheden til et navneskift, så derfor sidder du nu
med første udgave Greve GangPost i hænderne.
Vi har en forrygende medlemsfremgang, og det kan vi takke jer for. Tak for jeres positive omtale af vores
klub. Det har lokket mange nye til, så mange, at vi efter de seneste to indmeldelser i torsdags, nu er 85
medlemmer i vores klub.
Dagene bliver kortere, og allerede nu er det mørkt, når vores klubaftener slutter. For at tilgodese de af jer,
der ikke ønsker at gå hjem i nattens mulm og mørke, vil vi lave en søndagsvandring den 20. oktober kl.
10.00 fra Aktivhuset. Ganske som vi plejer, vil der være mulighed for at gå 4, 5 og 7 km, og der er kaffe/te
og småkager efter turen. Og ALLE vores medlemmer er naturligvis velkomne.
Bliver det en succes den 20. oktober, vil vi prøve at tilrettelægge søndagsvandringer fra Aktivhuset med
jævne mellemrum hen over vintersæsonen.
Husk, at vi også har andre dagture i vinterhalvåret, så som De Blå Baretters March 13. oktober,
Julemærkemarch 1. december, Havfruemarch 5. januar, Ishøjturen 16. februar samt Forårsvandring i
Rødovre 15. marts. Skriv gerne arrangementerne i kalenderen allerede nu.
Flere har spurgt om resultatet af Greve Strand Vandringen 16. juni. Vi er endt med et overskud på lige
omkring 2.000 kr., hvilket er ganske tilfredsstillende. I løbet af sommeren, har vi også modtaget betaling på
4.500 kr. fra Lady Walk for vores hjælperindsats.
Tak til alle jer, der har knoklet for klubben. Jeres indsats er til glæde for os alle. Den finansierer nemlig
vores bus til Julemærkemarchen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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