
   

   

 

 

 

Kære Medlemmer 

Så er vi kommet godt i gang med 2016, med fint fremmøde torsdag aften, trods 

mørke og kulde. 

Første tur i år, var Havfruemarchen med 23 deltagere. Vi gik den gammelkendte, 

men hyggelige rute rundt i København K og Ø, og måtte igen sande, at smørre-

brødet, man kunne købe, langt fra levede op til vores standard i Greve Gang-

sport. 

Vi har også afholdt vores traditionsrige Ishøj-tur i friskt, men tørt vejr. Der var et flot fremmøde på 42 perso-

ner. Og som sædvanlig sluttede vi af med 3 rigtig flotte håndmadder på Restaurant Hummeren. 

Torsdag den 25. februar 2016 har vi fornøjelsen at byde på foredrag med ortopædkirurg Jens V. Bruun. Mange 
har allerede tilmeldt sig, og du kan nå det endnu, hvis du vil med. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 18.2., 
men kommer du ikke i Aktivhuset denne dag, kan du sende en e-mail til formand@grevegangsport.dk eller en 

sms på mobil nr. 20 23 08 69. 

Næste gang vi stiller hold, er søndag den 13. marts, hvor vi byder på Forårsvandring i Rødovre. 

Forude venter også den årlige generalforsamling, der finder sted 17. marts 2016, efter en times gåtur. På side 3 i 

Nyhedsbrevet finder du indkaldelse og dagsorden, samt frist for indlevering af forslag til behandling. 

Er du en af dem, der har planer om at deltage i Stafet For Livet i Greve den 20.-21. august 2016, så skal du alle-

rede nu vide, at vores formand Linda D. Winther vil etablere et nyt hold sammen med Elisabeth Heilstrup og 

Käte Jensen. Bestyrelsen har givet tilladelse til, at holdet får navnet ”Team Greve Gangsport og Venner”. Når 

holdet er etableret, og man kan melde sig på, kommer der mere information ud. 

Bestyrelsen 

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne . 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Juleafslutning, Nytårsstart, Havfruemarch og Ishøj tur   

 Kommende aktiviteter. Indkaldelse til generalforsamling 

 Aktivitetskalender for 2016  

 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen. 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO FEB 2016 

ÅRGANG 4 NUMMER 18 

 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde igen byde et nyt medlem velkommen. Denne gang er det Palle Zeterwal. 

Vi håber du må få nogle gode timer sammen med os, og endnu engang velkommen. 

I sidste nummer ( som desværre havde samme nummer som det forrige, nemlig nr. 16) havde vi, 

under omtalen fra vores fødselsdag, glemt at også Lisbeth Kromann vandt en af vores holdpræmi-

er. Undskyld Lisbeth.   

 

mailto:formand@grevegangsport.dk
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Foredrag  
Torsdag den 25. feb. Se omtalen 

under bestyrelsens hjørne. 
Generalforsamling  
Torsdag den 17. marts 
Indkaldelse og dagsorden på næste 

side. 

Andre arrangementer 
Vi forsøger at stille hold til følgen-

de ture i andre foreninger:  

Forårsvandring Rødovre.  
Søndag den 13.marts 

Påskevandring i Solrød 
Mandag (2. påskedag) den28.marts 

Forårstrim Værløse 
Lørdag den 16.april 

Hedelandsvandring, Tåstrup 
Lørdag den 7. maj  
Tilmelding nødvendig til alle arran-

gementer. 

 

Lady Walk 
Mandag  den 30. maj.  
Vi håber vi igen i år kan stille hjæl-

pere, og samtidig stille hold på da-

gen. Nærmere senere   

Endelig skal vi ikke glemme 

Greve Strand Vandring 
Søndag den 12. juni.  
Hvor vi håber vores trofaste hjæl-

pere vil stille op. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 

 
FØRSTE KLUBDAG  I  2016 

Det nye år startede i strid blæst. Det var bidende koldt, og alligevel var der mødt 

28 medlemmer frem til en time i den friske luft. Der var ”boblevand” og kranseka-

ge da vi kom tilbage, så vi kunne ønske hinanden godt nytår. 

 _______________________________________ 

HAVFRUEMARCH  
Traditionen tro stillede vi hold til årets Havfruemarch. 23 medlemmer havde valgt 

at bruge en søndag formiddag på en tur rundt i København. 

Vi var ikke de eneste. Der var flere hold 

tilmeldt plus ”alt det løse” 

Turen var den sædvanlige: Fælledparken 

(der var det meget glat) omkring søerne, og 

ud til den Lille Havfrue, hvor der blev serve-

ret glögg og kakao. (hvis man havde tålmo-

dighed til at vente) og tilbage til skolen. En 

glimrende tur. Vejret var med os, selv om 

der blæste en kold  

vind. Ruten var fint 

mærket. Så alt i alt 

en god dag. 

 ______________________________________ 

ISHØJ TUREN  
Arken er blevet en ø i en kunstig sø, og det var vi 

nødt til at se nærmere på ved vores årlige Ishøj tur. 

Der var 42 medlemmer der travede enten 6 eller 10 

km. Vi var igen heldige med vejret. Efter turen kunne 

vi nyde frokosten i Hummeren, hvor der blev hygget 

et par timer.  

___________________________________ 

Udpluk fra vandrekalenderen 

Ud over de ture i andre foreninger, som ses her til venstre, kan vi nævne nogle 

arrangementer i vores nærområde ,som måske kan have jeres interesse. Husk selv 

at tjekke, at turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på 

vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

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 

5 og 6. 
marts 

Vintertur ved Køge Køge Vandreforening Se Vandrekalenderen 

19.03 Hillerød vandring Gribskovens hårde kerne  Se Vandrekalenderen 

20.03 Skoleskibsmarch Hvidovre Marchforening Se Vandrekalenderen 

3.04 Krudtuglevandringen Krudtuglerne Se Vandrekalenderen 

9.04 Forårsmarch Allerødderne Se Vandrekalenderen 

10.04 Furesømarchen Gladsaxe Gangsport Se Vandrekalenderen 

17.04 Forårstur Storkøbenhavn Fodslaw Storkøbenhavn Se Vandrekalenderen 

1.05 Maglesøvandring Holbæk Gangsport Se Vandrekalenderen 

Vi fik en isbjørn i erindringsgave. 

Der var både bille-

de og omtale i 

Øbro bladet. 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT 

 

TORSDAG DEN 17. MARTS 2016 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 bestyrel-

 sen i hænde senest den 3. marts 2016. 

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

Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år. 

Linda   modtager genvalg 

Lisa     modtager genvalg   

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. 

 

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

de senest 10 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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Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

jan 10 Havfruemarch Tilmelding nødvendig 

februar 14 Ishøjturen Tilmelding nødvendig 

februar 25 Foredrag Tilmelding nødvendig 

marts 13 Forårsmarch Rødovre Tilmelding nødvendig 

marts 17 Generalforsamling Tilmelding nødvendig 

marts 28 Påskevandring Solrød Tilmelding nødvendig 

april 16 Forårstrim Værløse Tilmelding nødvendig 

maj 7 Hedelandsvandring Tilmelding nødvendig 

maj 30 Lady Walk Tilmelding nødvendig 

juni 12 Greve Strand Vandring  Offentligt arrangement 

august 14 Bakketuren  Tilmelding nødvendig 

august 20/21 Stafet for livet  Vi stiller hold 

november 17 Fødselsdag 16 år  Tilmelding nødvendig 

december 4 Julemærkemarch  Tilmelding nødvendig 

december 8 Juleafslutning Tilmelding nødvendig 

AKTIVITETSKALENDER 

2016 

Dette er det foreløbige program for 2016. Efteråret vil indeholde traveture hos andre foreninger, men der er endnu ikke 

taget stilling til hvilke. 

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

 

Rettelser og nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside 

 www.grevegangsport.dk  


