
BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 
Søndag, den 5. januar stillede 22 medlemmer op til Havfrue-
march. Det er ved at være en god tradition, ikke kun for os, 

men for rigtig mange. Der var over 500 til start. Vibenhus-
skolen var under ombygning, så der var lidt forvirring med at 

finde den rigtige indgang.  

Turen var som sædvanlig godt mærket, og alle fandt rasten 
hvor der blev skænket varm kakao og glögg. Vi var det 5. 

største hold, og vi fik diplom og en lille gave. (Køge stillede 

med 84 deltagere) 

Vi ser allerede nu frem til næste år. Det er en frisk start på 

et nyt ”gangår.” 

  

Dette eksemplar af Nyhedsbrev vil 
stå i den kommende generalforsam-

lings tegn. 

Side 3 er selve indkaldelsen med 

dagsorden. Og på side 2 er der nogle 

praktiske oplysninger. 

Siden sidst har vi jo både afholdt Jule-
mærkemarch ( se næste side) og har 
haft afslutning, h.h.v. opstart og ikke 

mindst Havfruemarch ( se nedenfor) 

Alle arrangementer med en fin tilslut-

ning. 

Vi er både glade for og stolte over 
opbakningen , og har nu konstateret 

at så godt som alle har fornyet med-

lemskab for 2014. 

Derfor håber vi også, at vi ved den 
komende generalforsamling får sam-

mensat en ny handlekraftig bestyrel-
se, som alle medlemmerne kan slutte 

op om. 

Vi glæder os til 2014 og håber vi får 

mange gode timer sammen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne 

 Medlemmernes hjørne 

 Indkaldelse til generalforsamling 

 Kommende aktiviteter 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO FEB 2014 

ÅRGANG 2 NUMMER 7 



 

 Greve Strand Vandring 24. maj. 
Som bekendt løber vores eget arrangement af stabe-
len den 24. maj. Det foregår denne gang fra Aktivhu-

set, og vi skal også denne gang bruge frivillige. 

Vi kommer tilbage med nærmere omkring selve da-

gen og eventuelle forberedelser. 

LADY WALK den 26. maj 
Vi stiller igen hold til den årlige Lady Walk. Da vort 

eget arrangement er lørdagen før, ved vi endnu ikke 
om vi kan stille hjælpere som vi plejer. Men hvis der 
allerede nu er nogle der mener de vil hjælpe, hører 

vi gerne fra dem, så vi kan få et overblik. 

Ishøjturen søndag den 9. feb.  
Vi mødes ved Hummeren kl. 10. Så går 

vi to ture, en på ca. 10 km og en på ca. 5 

km. 

Derefter spiser vi frokost sammen og 

hygger et par timer.  
Generalforsamling 27. marts. 
Vi mødes som sædvanlig  kl. 19 og går en 
kort tur, hvorefter vi begynder den ordi-

nære generalforsamling kl. 20. 

Efter generalforsamlingen vil der være 
lidt at spise og drikke, derfor er tilmel-

ding nødvendig. 

Så husk at skrive dig på den fremlagte 

liste senest den 20. marts. Det koster 

ikke noget at deltage. 

 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

 

 

Julemærkemarchen 

 
Søndag den 1. dec. hentede bussen 41 forventningsfulde 

medlemmer ved Greve Svømmehal. 

Da vi havde valgt at køre kl. 9, nåede vi desværre ikke med 

til åbningen af turen. Der var ellers musik og gratis morgen-

mad. 

Vi skal måske næste år overveje om vi ikke skal køre så vi 

kan nå starten? 

Startstedet i Holbæk var kamufleret bag nogle postbiler, men 

vi fandt det, og Lisa sørgede for kommunikationen med 

startbordet. 

Det var nogle fine, og godt mærkede, ture foreningen havde 

lagt, Så alle fik en god tur, med masser af vind i håret. 

Ved halv et tiden, fortsatte vi til Maglesø Traktørsted, hvor 

Helle og Nini havde sørget for vi fik et godt opvarmet lokale. 

Der var et traditionel julebord, med alt hvad man forventer 

af kolde og varme retter. Alt meget velsmagende. 

Så efter et par timer, var vi klar til at sætte os i bussen, og 

lade Jan transportere hjem. 

Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi også havde vejret med 

os. 

Gå motion er go'motion 

Besøg vores hjemmeside: 

www.grevegangsport.dk 

Konto nummer: 

Nykredit Bank reg. nr. 5471 kto. 111 6071  



 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT 

 

TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 KL. 20 I VORE 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. 

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

Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år. 

Lisa    modtager valg 

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. 

a.  Suppleant Henning Dahl modtager genvalg 

b.  Rev.sup. Torben Olsen               modtager genvalg 

7.  Eventuelt. 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dags- 

 ordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. marts 

 2014. 

 

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

 og skal være bestyrelsen i hænde senest 20. 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 


