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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Greve Strand Vandring 2015 er netop overstået – og hvilken succes !
Hele 144 deltagere. Regnskabet er ikke gjort op i skrivende stund,
men med så mange deltagere, og et godt salg af smørrebrød mv., tegner det til et pænt overskud. En stor tak skal lyde til alle hjælperne for
den kæmpe indsats, der blev lagt for dagen.
Næste arrangement er vores årlige Bakketur, der finder sted den 9. august 2015. Til ære for vores nyere medlemmer, kan vi fortælle, at vi går hhv. 5 og 10 km i Dyrehaven, hvor de to hold under vejs mødes til en lille en ved Eremitageslottet, og efterfølgende spiser vi stegt flæsk med persillesovs på Hvide
Hest.
Der vil selvfølgelig være en tilmeldingsliste lagt frem torsdag aften, som der plejer. Men da nu sommeren står for døren, så var det måske et godt alternativ, at melde sig til allerede nu, ved at indbetale deltagerprisen på kr. 138 for stegt flæsk, eller kr. 118 hvis man hellere vil have en platte. Husk at skrive
Bakketur + dit navn i meddelelser til modtager – kontonummeret
finder du andetsteds i nyhedsbrevet.
Endelig vil vi lige nævne, at vi lukker op for offentligheden igen
torsdag, den 20. august 2015, hvor vi afholder Velgøringhedsvandring til fordel for BørneCancerFonden.
De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi har fået CVR nummer. 36614846
Det betyder, vi er godkendt som ”folkeoplysende
forening”
Så skulle nogen (kommunen) fremover gerne ville
yde os et tilskud, er vi klar til at modtage.
Den 4. juni var den store rhododendron sprunget ud.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
GREVE STRAND VANDRING

Mødeadresse
Aktivhuset
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve
CVR nr. 36614846
E-mail:formand@grevegangsport.dk

Årets begivenhed i vores lille forening, er og bliver Greve Strand Vandring.
Der går en masse planlægning forud, samt en del bekymringer, om hvor mange
kommer der? Har vi købt nok? Er madderne gode nok? O.s.v.
I år ingen undtagelse. Natten til søndag drev et større regnvejr over landet, og der
kunne spores en vis uro blandt hjælperne. Kommer der mon nogen?
16 hjælpere var klar ved Aktivhuset kl. 7 søndag morgen, mens store mørke skyer
drev hen over himlen.
Men alle gik ufortrødent i gang med opgaverne, og mens dagens program blev
drøftet over morgenkaffen, brød solen frem.
Det var derfor en tilfreds formand der kunne byde velkommen og overrække en
holdpræmie til Taaspidserne, som stillede med ikke mindre end 24 deltagere.

Besøg vores hjemmeside:
www.grevegangsport.dk

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

KOMMENDE AKTIVITETER
Bakketuren
Søndag den 9. august
Vi har bestilt godt vejr til vores årlige
tur til Jægersborg Dyrehegn. Først
samler vi appetit i Dyrehaven, så ødelægger vi det hele med stegt flæsk på
Den Hvide Hest. Tilmelding senest
30. juli. Listen er fremlagt.
Du kan vælge mellem stegt flæsk til
kr. 138 eller en platte til kr. 118.

Velgørenhedsmarch
torsdag den 20. august
Vi deltager i et velgørenhedsarrangement til fordel for Børne Cancer Fonden. Vi afventer nærmere
instruktioner fra arrangørerne, og
så snart vi har mere, vil I høre fra
os.
De lækre madder
fra Greve Strand
Vandring.
Flot arbejde.

Travlhed i køkkenet

Der skulle indtages ny energi. Og
det blev i det hele taget en fantastisk
dag, med en overvældende opbakning. Vi fik også ny energi til, allerede nu at forberede Greve Strand Vandring
2016. Datoen er 12. juni. Så reserver dagen. I øvrigt tak til Marianne for alle billederne, der kan ses i Galleriet på vores hjemmeside.

GREVE SUNDHEDS- OG KULTURUGE
Greve kommune havde opfordret alle frivillige foreninger i Greve til at deltage i en
hel uges aktiviteter.
Der blev fremstillet plakater og averteret i Sydkysten, så vores forhåbninger om
evt. at lokke nye medlemmer til foreningen, var store.
Vores del af arrangementet, skulle bestå i, at vi holdt ”åben hus” på vores klubaften den 28. maj. Vi blev desværre skuffet i vores forventninger. Der kom to. Og
det var faktisk ikke på grund af kommunens bestræbelser. Det var medlemmer,
der havde agiteret for sagen.
Så vi overvejer endnu engang, om vi fremover skal deltage i kommunens arrangementer.
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