
   

   

 

 

 
Kære Medlemmer 

Først og fremmest tak for det flotte fremmøde til vores årlige general-

forsamling den 30. marts. Hvis du ikke deltog, kan du læse referat med 

beretning på side 3-5 her i nyhedsbrevet. 

Påsken står for døren, og næste klubaften er den 20. april 2017. Denne 

aften er sidste chance for at melde sig til Forårstrim i Værløse, lørdag 

den 29. april, hvor vi stiller hold med samkørselsmulighed. 

Vores damer vil vi også erindre om tilmelding til Ladywalk mandag den 

29. maj. Tilmelding kan ske ved indbetaling af deltagergebyret på kr. 

125,00 til klubbens konto. Kontonummeret finder du andetsteds i ny-

hedsbrevet. Her er sidste frist for tilmelding den 20. april. 

Vi har fået tilsagn fra 10 hjælpere til Ladywalk til pakning fredag den 26. maj og fra 5 hjælpere til vagter på ruten 

den 29. maj. Hvis nogen af jer har lyst til at stå standby i tilfælde af sygdom, hører vi meget gerne fra jer. 

Det er allerede nu, at bestyrelsen er i gang med at planlægge vores Greve Strandvandring den 11. juni. Også her 

har vi brug for omkring 10 hjælpere, ud over bestyrelsens egne medlemmer - til ruteafmærkning, køkkentjansen, 

salg af smørrebrød mv. og anden praktisk hjælp. 

Hvis du vil stå standby til Ladywalk eller du vil hjælpe til ved Greve Strandvandringen, så send os en mail på for-
mand@grevegangsport.dk. 

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god påske.  Har du brug for at få gået lidt af den gode påskefrokost af 

dig, så er muligheden der 2. påskedag, hvor Køge Vandreforeningen afholder Påskevandring fra Solrød Gamle 

Skole, Højagervænget, Solrød, med start kl. 9 til 11. Der plejer altid at dukke nogen op fra Greve Gangsport, så 

måske ses vi  

De bedste påskehilsner 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne. 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Referat fra Skoleskibsmarchen 

 Kommende aktiviteter.  

 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen 

 Referat fra generalforsamlingen 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO APR. 2017 

ÅRGANG 5 NUMMER 25 

 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde et nyt medlem velkommen: Anette Anker Lauritzen. 

Vi håber du 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 torsda-

gen. 

  

mailto:formand@grevegangsport.dk
mailto:formand@grevegangsport.dk
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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. 
Så skal familie, venner og naboer 

ud på gåtur i Greve. 

Foreningen har igen i år sat alle 

sejl til, så vi kan få en festlig dag 

med masser af go’ motion. 

Spred rygtet, så vi kan få mange 

gæster. Vi glæder os. 

Andre arrangementer.   
Vi forsøger at stille hold til: 

Forårstrim i Værløse 

Lørdag den 29. april. 
Vi arrangerer samkørsel. 

Tilmeldingsfrist er 20. apr. 

Hedelandsvandring  

Lørdag den 6. maj. 
Vi arrangerer samkørsel. 

Hold øje med tilmeldingslisten. 

Bakke turen 13 august 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 
Vi har i 2017 haft en lidt vanskelig start. Vejret har drillet. Vi måtte aflyse trænings-

aftenen den 23. februar, og som nævnt i sidste nummer, havde vi også problemer 

den12. januar. 

Så selv om det er nogle seje medlemmer vi har, er der grænser. Vi håber, at vi 

resten af året kan gennemføre vores klubaftener uden problemer. 

 

SKOLESKIBSMARCH 
Til trods for at sommertiden netop startede den 26. marts, 

mødte 12 medlemmer til start i Hvidovre Marchforenings 

Skoleskibsmarch. Vi kunne ikke få øje på skoleskibet i Hvid-

ovre havn. Det var meget tåget da vi startede, og skibet fin-

des ikke mere.  

Der var engang i 70erne og 80erne Hvidovre kommune havde 

eget skoleskib, men vist nok ikke af samme størrelse som det 

man gengiver på diplomerne. 

Der var et pænt fremmøde, og vi havde en dejlig tur i Hvidov-

res omegn. 

GENERALFORSAMLING 
 

Som det fremgår af Nyhedsbrevet, er hele referatet 

gengivet på de næste tre sider. Så ikke mere om det 

her. Dog skal lige tilføjes, at Karins mødediciplin er 

fantastisk, 45 ud af 47 

gange. Men vi må ikke 

glemme at Lisa faktisk 

har været der samtlige klubaftner. Se det er entusi-

asme, og vist aldrig sket før i klubbens historie. Men 

da bestyrelsen ikke selv deltager i den lille konkur-

rence, var der ingen præmie til Lisa. Men flot er det! 

 

________________________________ 

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. 

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 

8.4 Forårsmarch Allerød Allerødderne Se Vandrekalenderen 
9.4 Mølleåvandring Gladsaxe Gangsport Se Vandrekalenderen 

17.4 Påskevandring Solrød Køge Vandreforening Se Vandrekalenderen 
23.4 Forårstur Storkøbenhavn Fodslaw StorKøbenhavn Se Vandrekalenderen 
29.4 Forårstrim Værløse V.M.Alugod Vi stiller hold 

30.4 Forårsvandring Holbæk Holbæk Gangsport Se Vandrekalenderen 
6.5 Hedelandsvandring Taaspidserne Vi stiller hold 

20.5 Mutter Grib-vandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
25.5 Vandring ved Vestvolden Rødovre Gangforening Se Vandrekalenderen 

Vi fik holdpræmie 
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  Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 30. marts 2017 

 
 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.  

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 modtager genvalg 

b.  Rev.sup. Torben Olsen               modtager genvalg 

7. Eventuelt. 

Linda bød velkommen, og foreslog Søren til dirigent  

1: Valg af dirigent og stemmetæller 
 
Søren blev valgt til dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var 

 lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte. Det 
 blev vedtaget, at stemmetællere blev udpeget hvis  det blev nødvendigt.  

 
2: Bestyrelsens beretning 

Beretning 2017  

 

Kære Medlemmer 

Endnu engang velkommen til den årlige generalforsamling i Greve Gangsport. Dejligt at se så 
 mange. Det forgangne år har været et rigtigt godt år for klubben, især hvad økonomien angår; 

 - vi fik et pænt stort bidrag for vores hjælper-indsats ved Lady Walk,  
 - vi havde stor succes med vores Greve Strand Vandring, og fik et rigtig flot overskud, og 
 - vi har, via Maiyannes gode kontakter og ihærdige indsats, fået sponsorstøtte fra NordeaFonden 

 For at starte med det sidste, så søgte vi støtte, dels til vores bus til Julemærkemarchen, dels til et 
 telt til brug under Lady Walk.  

 NordeaFonden imødekom vores ansøgning, således at vi kunne anskaffe et stort fint partytelt, hvor 
der skulle være god plads til alle damer og hjælpere til at krybe i læ for vind og vejr under Lady 
Walk. Mange af jer har allerede set teltet, som bestyrelsen venligt udlånte til Team Greve Gang-
sport & Venner under Stafet for Livet i august 2016. 
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 NordeaFonden imødekom også vores ansøgning om støtte til busturen til Julemærkemarchen.  

 Da vi plejer at finansiere buslejen med de penge, vi får for at hjælpe i forbindelse med Lady Walk, 
 betød denne støtte, at vi nu fik luft i budgettet. 

 Da det var gået så fint med Nordea, forsøgte vi os også hos en sparekasse for at få sponsoreret 
 nye klubbluser, dog uden held. Imidlertid syntes vi, at behovet for nye klubbluser var så stort, at  af
 slaget ikke skulle stoppe os. 

 Vi nedsatte et udvalg, bestående af Lisa, Nini og Maiyanne, til at finde de helt rigtige bluser, til den 
 helt rigtige pris. Klubbluserne, der sælges under kostpris, er gået som varmt brød, så vores bluse-
 udvalg har helt klart ramt plet med de nye t-shirts og især poloshirts. 

 I 2015 besluttede vi, at der skulle være flere tilbud om dagsture i vinterhalvåret. Det er kun delvist 
 lykkedes, idet vi - ud over vores faste ture som Hedeland, Lady Walk, Bakketuren, Julemærkemar
 chen, Havfruemarchen og Ishøj-turen – alene fik gennemført Forårstrim i Værløse og Slotsvan
 dring i Hillerød. 

 Der deltog desuden en håndfuld af vores medlemmer i Påskevandringen i Solrød og på Fødsels
 dagsturen i Gribskov, uden at vi dog var mange nok til at stille hold. Men vi blev set og bemærket – 
 og det er godt. 

 Endelig måtte vi droppe Løvfaldsvandring i Hvidovre, idet arrangementet slet ikke blev afholdt. 

 Alt i alt har I haft mulighed for at deltage i 10 ”ud af huset-arrangementer” i året, der gik, og vi fort
 sætter bestræbelserne på at have i snit et tilbud om måneden – enten hos andre klubber eller med 
 egne arrangementer. 

 Det er så dejligt for en bestyrelse, når medlemmerne bakker op om klubben – Det gør I – Og det er 
 vi rigtig glade og taknemmelige for. 

 Det gælder særligt alle de hjælpende hænder vi får, både til Lady Walk og til Greve Strand Van
 dringen, men også når vi har fødselsdag, juleafslutning, Nytårskur og generalforsamling. Tusind 
 tak til alle jer, der får tingene til at glide og fungere sammen med os. 

 Også en tak for den fine deltagelse, der altid er, når vi har vores egne arrangementer – både her i 
 Aktivhuset og når vi er af sted på vores lukkede klubture. 

 Jeg plejer at sige, at der altid er plads til forbedring – og skal jeg finde et punkt, hvor jeg kunne øn
 ske mig lidt mere, så skulle det være en større deltagelse, når vi stiller hold ved de andre klubbers 
 arrangementer. Kommer vi hos dem, kommer de også til os – og det vil vi jo rigtig gerne have. 

 Som I ved, bruger vi tilmeldingslister til alle vores arrangementer.   

 Ved arrangementer her i Aktivhuset, skyldes det dels, at vi gerne vil sørge for at der er siddeplad
 ser til alle, og dels at vi gerne vil købe rigtigt ind – ikke for lidt og ikke for meget. Så prøv at melde 
 afbud et par dage før, hvis det er muligt. Sygdom er hver mands herre, og det kan vi ikke gardere 
 os mod. 

 Er det til andre klubbers arrangementer, betyder deadline på tilmeldingslisten, at når denne er nå
 et, så skal Lisa overføre deltagergebyrer og eventuelt diplom-betaling til den arrangerende klub. 

 Vælger man at blive væk fra et arrangement, man har tilmeldt sig, fordi man har mistet lysten til at 
 deltage, eller fordi noget andet trækker mere, så forstår vi det jo godt! Men klubbens penge er 
 spildt. Så står du i den situation, så er du mere end velkomne til at smide en 20’er i kaffekassen for 
 det startgebyr, der ikke blev benyttet. 

 Medlemstallet svinger hen over året, og efter kontingentopkrævningen i januar måned, er der altid 
 en lidt større ændring – i nedadgående retning – end i resten af årets måneder, hvor der stille og 
 roligt dukker nye ansigter op – og det er jo rigtig dejligt, især når tilgangen hen over året er større 
 end afgangen.  

 Efter en lille medlemsnedgang fra 75 medlemmer i 2014 til 70 i 2015, så blev 2016 det år, hvor vi 
 officielt rundede 80 medlemmer – det vil sige det medlemstal, der bliver indberettet til DIF. 

 Og nu vi er ved tallene, så lad os tage lidt statistik;  

 Vi havde 47 mødedage i 2016, nøjagtigt ligesom i 2015, men i 2016 gik vi 510 km mindre end i 
 2015. Årsagen er blandt andet, at der i snit mødte 2 personer færre op pr. gang, og også at vi alle 
 var lidt mere dovne, da vi i snit gik 300 meter mindre i 2016. 

 



 5 

5  

 På den anden side, så har vores 22 gennemsnitsmedlemmer gået 5.300 km, eller ca. 10 mio. 
 skridt. Og det er da ikke så ringe endda. 

 Men tilbage til udgangspunktet – det har været et godt år for Greve Gangssport. Den gode økono
 mi, succes med Greve Strand Vandringen, ekstra tur-tilbud til jer medlemmer og medlemstilgang 

 Og så endnu en ting på positiv-listen, som I måske ikke lægger så meget mærke til; men det har 
 også været et år med et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.  Vi sliber kanter af og 
 forventnings-afstemmer med hinanden. Og jeg har stadig brug for og glæde af, at Lisa og Hans, 
 som de garvede bestyrelsesmedlemmer, de er, kan fortælle mig hvad jeg bør gøre og hvad der 
 forventes af mig, og jeg lærer stadig. Det er rigtig dejligt. 

 Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til forsamlingens godkendelse. 

 

 Beretningen blev godkendt med stort applaus. 
 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Regnskabet var omdelt til medlemmerne. Vi har et overskud på 9.470 kr.  Lisa besvarede på fore
 spørgsel, at posten på 476 kr. under Ishøj/Bakketur dækker indkøb til 1  Enkelt på turene. 

 

Regnskab og budget blev godkendt med klapsalver. 

 

4: Fastlæggelse af næste års kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for næste år. 125 kr. for enkelt medlemmer og 200 for 
 familier. Stor applaus fra alle. 

 
5: Behandling af indkomne forslag 

 
Ingen forslag til behandling. 
 
6: Valg til bestyrelse 
Nini, Maiyanne og Hans blev genvalgt 
Lis blev genvalgt som revisor. 
 
Henning Dahl blev genvalgt som suppleant og Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 Torben nævnte, at der skal yngre til, men: ”når ”Trump” kan blive præsident, kan jeg også genop
 stille, men jeg vil ikke sammenlignes med Donald Trump”. 

 
Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte. 
 
7: Eventuel 
Linda nævnte, at vi har fået en indbydelse fra Astrid Krag. Hun inviterer til en rundvisning i folketin

 get. Niels Jørgen nævnte, at han er frivillig på Greve Museum, og at han lige har været på rundvis
 ning. Man ser ikke ret meget, og hele rundvisningen varer ca. 15. min. Det blev derfor besluttet, at 
 takke nej. Måske et emne til en samlet tur på kulturnatten? 

Årets vandrer blev igen Karin som har mødt op 45 gange ud af de 47 ture vi har haft. Godt gået 
 Karin. Nummer to blev Ole Svanholm som har mødt op 36 gange, og på tredjepladsen kom Kir
 sten med 33 gange. Vin til alle og kæmpe bifald. 

Søren takkede bestyrelsen for deres store indsats. Alle tilstedeværende tilkendegav med stor ap
 plaus. Søren takkede endvidere for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.45. 
 Foreningen var vært for lidt ost og rødvin.  

 
________________  _____________________ 
Lis Romny /referent  Linda D. Winther/formand 


