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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære Medlemmer
Så fik vi taget hul på 2015, dels med Havfruemarchen i tørt føre og dejligt vejr for årstiden,
dels med vores klubaftener. Fantastisk at se 27 fremmødte på en kold januaraften.
Nu ved vi jo godt, at nogle af jer ikke bryder jer om at gå om aftenen i vinterhalvåret, men at
I gerne kommer til Julemærkemarch, Havfruemarch og Ishøj-turen. Så det er jo ikke lysten til at gå, der mangler.
Vi har derfor besluttet, at vi i vinterhalvåret fremover vil prøve at arrangere lidt flere dagture i week-enderne. Det kan
være med holdtilmelding (minimum 11 deltagere) – eller blot som fællesture med samkørsel, hvor interessen er mindre.
Derfor starter vi med at forsøge at stille hold til Forårsvandringen i Rødovre den 8. marts 2015. Der vil snart blive lagt
tilmeldingsseddel frem – og er du en af dem, der ikke dukker op på klubaftenerne, kan tilmelding ske ved mail til formand@grevegangsport.dk.
I dette nyhedsbrev finder du indkaldelse og dagsorden til vores generalforsamling, der i år afholdes den 26. marts. Husk at
tilmelding er nødvendig, da vi, traditionen tro, slutter af med ostebord.
Som det kan ses af dagsordenen, ønsker Rita ikke genvalg til bestyrelsen, hvorfor vi efterlyser en kandidat til den ledige
post. Tænk over, om det var noget for dig.
Vi afholder ca. 5 bestyrelsesmøder årligt, hvor vi planlægger og uddelegerer opgaver i forbindelse med klubbens arrangementer, som du sikkert allerede kender godt. Ellers tal med et af bestyrelsesmedlemmerne om, hvad det er vi går og laver,
og hvad en bestyrelsespost indebærer.
Rigtig mange har fornyet deres medlemskab af Greve Gangsport her pr. 1. januar 2015, hvilket vi er glade for. Men vi mangler stadig en lille håndfuld kontingentindbetalinger. Hvis du har glemt at forny dit medlemskab, er det stadig muligt. Vores
kontonummer finder du andetsteds i Nyhedsbrevet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Rettelse: I sidste nummer skrev vi desværre, at det var Inge J der vandt de to holdpræmier vi trak lod om. Det var det IKKE,
der var Inge K. Undskyld Inge.
Vi har både afsluttet sæsonen, og startet en ny. Sidste aften var den 11. december, hvor vi sluttede med glögg og æbleskiver,
og første gang i 2015 var den 8. januar, og det var med ”boblevand” og kransekage.
Begge aftener med en meget fin tilslutning. I 2015 vi vil dog bede Stig Rossen flytte sin julekoncert i Portalen, så den ikke falder sammen med vores juleafslutning. Ellers må vi jo flytte vores afslutning.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
HAVFRUEMARCHEN 2015

Mødeadresse
Aktivhuset
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

E-mail:formand@grevegangsport.dk

Besøg vores hjemmeside:
www.grevegangsport.dk

Som sædvanlig stillede vi hold til
Havfruemarchen. Der var 28 medlemmer der tilmeldte sig. Vi endte
dog på 25, da der desværre var 3
der blev forhindret. De der kom fik
en flot tur i perfekt vejr.
Arrangørerne havde lidt kludder i
registreringen, så Lisas mail var
blevet ”spist” af deres computer.
Lisa fik dog afklaret situationen, og
vi vil få vores holdpræmie senere.

KOMMENDE AKTIVITETER

Turen var den sædvanlige ( som er
en dejlig tur ) og den var godt afmærket. På Langelinie var der et hold klar med varm kakao
eller glögg. Efter turen var der flere der gerne ville have lidt
smørrebrød, men det de serverer, har ikke samme standard,
som det vi selv kan diske op med, ved vores eget arrangement. Det burde de kunne gøre bedre?

Forårsmarch i Rødovre

Men alt i alt en god tur.

Konto nummer:
Nykredit Bank reg. nr. 5471 kto. 111 6071

Søndag den 8.

marts.

Vi prøver at stille hold. Mere om tilmelding
senere.

―——————————————————————————

Ishøj turen

Hedelandsvandring– Tåspidserne
Søndag den

2. maj

Vi prøver at stille hold. Mere om tilmelding
senere.

Søndag den 8. februar
klokken 10.00

Lady Walk 18. maj
Vi håber igen på stor tilslutning.

Vi mødes ved Hummeren i Ishøj havn

Greve Strand Vandring

Hummervej 3. Bus 128 fra Ishøj st. afg. 09.39 ank. Stop Søhesten 09.56

Søndag den 14. juni

Der er både en 10 km. tur ført af Hans og en 5 km. tur ført af Lisa
Mange har allerede tilmeldt sig, men hvis du ikke har, kan du nå det torsdag den
29.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Vi kommer tilbage med flere informationer senere.
Vi skal også i år bruge hjælpere, det vender vi
også tilbage til.

Velgørenhedsmarch 20. august
Vi deltager i et velgørenhedsarrangement til
fordel for Børne Cancer Fonden. Nærmere
senere.

Vi ses.

―——————————————————————————
Generalforsamling den 26. marts
Se indkaldelsen på næste side.
Vi går først en time og begynder generalforsamlingen kl. 20.Tilmelding nødvendig p.g.a.
traktementet. Efter generalforsamlingen vil vi finde nogle Hitliste vindere.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT

TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 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 indeværende 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 12. marts 2015.

6.

Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægternes § 5.
Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år.
Nini

modtager genvalg

Hans

modtager genvalg

Rita

modtager ikke genvalg

Revisor Lis Romney

modtager genvalg

Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år.
a. Suppleant Henning Dahl
b. Rev.sup. Torben Olsen

7.

modtager genvalg
modtager genvalg

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke. Derfor er tilmelding nødvendig, og skal være bestyrelsen i hænde senest 19 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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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AKTIVITETSKALENDER
2015

Måned

Dato

Aktivitet

Bemærkning

februar

8

Ishøjturen

Tilmelding nødvendig

marts

8

Forårsmarch Rødovre

Vi stiller hold

marts

26

Generalforsamling

Tilmelding nødvendig

maj

2

Hedelandsvandring

Vi stiller hold

maj

18

Lady Walk

Vi stiller hold

juni

14

Greve Strand Vandring

Offentligt arrangement

august

9

Bakketuren

Tilmelding nødvendig

august

20

Velgørenhedsmarch

Offentligt arrangement

august

30

Ecco Walkathon

Vi anbefaler turen

november

19

Fødselsdag 15 år

Tilmelding nødvendig

december

6

Julemærkemarch

Tilmelding nødvendig

Dette er det foreløbige program for 2015. Vi vil følge andre klubbers arrangementer, og undersøge muligheden for at stille
hold, også til nogle af disse.
I øvrigt vil vi opfordre alle til, at studere Vandrekalenderen. Der er et link på vores hjemmeside ( www,grevegangsport.dk )
under links. Der er rigtig mange muligheder, for at komme ud, at gå en rask tur, og lære nye områder at kende.

Rettelser og nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside

www.grevegangsport.dk
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