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Stafet for Livet

BESTYRELSENS HJØRNE
Kære Medlemmer
Vi går foråret i møde, og dermed er det også ved at være tid til vores årlige generalforsamling, som finder sted torsdag den
30. marts 2017, som sædvanlig kl. 20.00 efter en times gåtur.
Efter generalforsamlingen vil foreningen gerne være værter for en bid brød, ost og lidt at drikke. For at sikre vi har nok til
alle, beder vi om tilmelding. Tilmeldingsliste er fremlagt.
Dagsordenen finder du på side 3 i Nyhedsbrevet.
I dette nummer kan du også læse om Stafet for Livet – Greve – 2017.
Vi har i mange år stillet hjælpere til rådighed for Lady Walk. Det modtager foreningen penge for, og
det er som regel de penge, vi bruger til bussen til vores Julemærkemarch. Vi har tilbudt 10 til hjælp
med pakning af materiel fredag den 26. maj og 5 mænd som rutevejledere ( og teltrejsere) på selve
dagen den 29. maj. Vi har 9 til fredag og 4 til mandag, så vi mangler stadig 1 begge dage. Gangsport
Samvirke Sjælland som er arrangører, skal have besked i slutningen
af februar. Så går du og overvejer at melde dig, så hører vi gerne
fra dig hurtigst muligt.
Bestyrelsen er allerede nu i gang med planlægningen af Greve Strand Vandring 2017, der
finder sted søndag den 11. juni.
Vi ser jo gerne, at så mange som muligt af vores medlemmer kommer og går på dagen, så
reserver dagen allerede nu, og inviter gerne familie og venner med til en dejlig søndagsgåtur.
Men inden da forsøger vi at stille hold til Hvidovres Skoleskibsmarch og Forårstrim i
Værløse. Se mere næste side.
Forårshilsner
P.b.v.
Linda D. Winther

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde følgende nye medlemmer velkommen: Ægteparret Berit og Thorkil Nielsen.
Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os.
Husk også vi har fået nye bluser, så hvis du ikke allerede har sikret dig en, sælges de om torsdagen.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
S T A RT P Å 2 0 1 7
Torsdag den 5. jan. startede vi det nye år med først at
gå en time, og dernæst ønske hinanden Godt Nytår
over et glas ”boblevand” og et stykke kransekage. En
hyggelig aften hvor 30 medlemmer deltog.
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

KOMMENDE AKTIVITETER

Der var derimod ikke meget hygge over næste klubaften, torsdag den 12. Vejret slog i de sene eftermiddagstimer om til frost, og lige da vi skulle starte var det blevet særdeles glat. Ikke mange var mødt, og det viste sig hurtig, at der var nogle, der ikke følte det forsvarligt
at gå. En planlagt 6 km. tur blev kortet ned til 4. Det er ikke sket mange gange før
i klubbens historie. Men sikkerhed frem for brækkede lemmer.

Generalforsamling
Torsdag den 30. marts.

HAVFRUEMARCH
Holdpræmierne stod klar ved starten af årets Havfruemarch.
Der var ikke mindre end 7 hold tilmeldt, vi var det 5. største
med 22 deltagere, som fik en meget risikofyldt tur gennem
Fælledparken. Ellers en god og varieret tur, men for nogle er
11 km. måske i overkanten. Derfor har vi foreslået arrangørerne, at lave en kortere tur, og rygtet vil vide , at der næste
år laves en ekstra tur på ca. 7,5 km.

Du kan se dagsordenen på næste
side. Husk tilmelding senest den
23. marts.

Lady Walk
Mandag den 29. maj.
Vi håber igen at mange vil deltage i
årets Lady Walk. Hvis tilslutningen
er stor nok, rejser vi foreningens
telt på pladsen ( i år på vandsiden)
og der vil, efterhånden som man
kommer i mål, blive serveret et
glas vin og en sandwich.
Tilmelding senest 20. april.

Greve Strand Vandring
Søndag den 11. juni.
Reserver datoen.

Andre arrangementer.
Vi forsøger at stille hold til:

Skoleskibsmarch
Søndag den 26. marts.
Startstedet er Aktivitetslokalet,
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre.
Der er tre distancer: 6-11 og 12
km. Tilmelding senest 16. marts.

Forårstrim i Værløse
Lørdag den 29. april.
Vi stiller hold. Nærmere følger.
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ISHØJTUREN

Klar til start

Det sneede ikke, men østenvinden var bidende, da 36
medlemmer mødte op ved Hummeren i Ishøj Havn. Så det
var med kraven godt op om ørerne, vi begav os ud på de
to ture. De fleste valgte den ”korte” tur med Lisa (ca. 6
km.) og kun 10 turde begive sig ud på en 10 km. med
Hans.

Men uanset hvilken tur man valgte, blev det en god oplevelse.
”Kunstruterne” kaldte vi dem, da der var flere ting at se under
vejs. Se Ib’s flotte billeder i vores galleri på hjemmesiden.
Der var masser af frisk luft, og efterhånden brød solen også
frem. Og da vi først havde sat os til rette i Hummeren, blev vi
enige om, at det trods kulden, havde været en god tur.
Maden bekom os vel, og der blev hygget en 1½ times tid.

Trolden

________________________________
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, om turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på
vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed.
DATO

NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

4/5.03

Vintertur ved Køge

Køge Vandreforening

Se Vandrekalenderen

12.03

Forårsvandring Rødovre

Rødovre Gangforening

Se Vandrekalenderen

18.03

Hillerød Vandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

26.03

Skoleskibsmarch

Hvidovre MF

Vi stiller hold

2.4

Krudtuglevandring

Krudtuglerne

Se Vandrekalenderen

8.04

Forårsmarch Allerød

Allerødderne

Se Vandrekalenderen

9.04

Mølleåvandring

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT

TORSDAG DEN 30. MARTS 2017 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 16. marts 2017.

6.

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

modtager genvalg

Maiyanne

modtager genvalg

Hans

modtager 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 23. 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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STAFET FO LIVET - GREVE 2017

Team Greve Gangsport & Venner
Igen i år stiller Team Greve Gangsport & Venner hold til Stafet for Livet – Greve.
Stafetten, der igen foregår på grunden ved Mosede Fortet, finder sted i weekenden den 19.-20. august.
Der er åbent for tilmelding på holdet. Deltagelse koster 100 kr. der betales ved tilmelding. Husk at til
melde dig som fighter, hvis du lever med eller har overvundet en kræftdiagnose, og ønsker at deltage i
de særlige arrangementer for fightere.
Tilmelding sker på www.stafetforlivet.dk, hvor du søger en stafet nær dig, finder Greve-stafetten, og
her søger holdet Team Greve Gangsport & Venner.
Linda D. Winther
Holdkaptajn

PS. Der er link til Stafet for Livet fra vores hjemmeside, under
Aktiviteter ——› Aktivitetskalender.
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