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I denne udgave
 Bestyrelsens hjørne.
 Siden sidst.
 Medlemmernes hjørne. Referat fra, Havfruemarchen og Ishøjturen, samt information fra Team Greve Gangsport & Venner.
 Kommende aktiviteter.
 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen
 Indkaldelse til generalforsamling

BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Så er vi godt igang med 2018 og tiden nærmer sig for vores generalforsamling, der i år finder sted torsdag den 22. marts. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen, og husk, at tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning (pølse, ost og vin).
Sæt også kryds i kalenderen 2. påskedag, hvis du vil ud og gå lidt af den gode påskemad af
dig.Vi stiller nemlig hold i år til Påskevandring ved Solrød. Datoen er 2. april 2018.
Lady Walk i 2018 er mandag den 28. maj, og vi har samlet det mandlige
servicehold som hjælper på selve dagen med at stå ude på ruterne, og
rejse vores telt. Men vi mangler fortsat hjælpere til at pakke fredag
den 25. maj. Hvis du vil være hjælper, så send en e-mail
til formand@grevegangsport.dk.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde Alf Winther velkommen som nyt medlem.
Vi håber du må få nogle gode timer sammen med os.
Husk du har mulighed for at købe rygsække eller bluser om torsdagen.

2

MEDLEMMERNES HJØRNE:
HAVFRUEMARCHEN
Søndag den 7. januar var der Havfruemarch fra Vibenhus Skole i
Kertemindegade.
Vi var 15 medlemmer, der deltog, og vejret var perfekt gåvejr ikke glat, tørvejr, køligt og med en let brise.
I år var der for første gang en kortere tur, nemlig på 7 km, hvilket vi var flere, der
benyttede os af. På begge ture var der rast ved Den Lille Havfrue med tilbud om
varm kakao eller gløgg.
Vi håber, at arrangørerne igen til næste år vil tilbyde den kortere rute, og at endnu flere af vores medlemmer så har mod på at gå med.
Linda

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
Generalforsamling
Torsdag den 22. marts.

ISHØJTUREN
Nøj det var koldt. Der blæste en stiv østenvind
den 11. februar, da vi skulle starte på vores
årlige Ishøjtur, så det var svært, at få folk til at
stå stille, så vi kunne få det traditionelle foto.
Alle 42 deltagere havde travl
med at komme i gang.

Vi går en time, og umiddelbart
derefter afholdes vores ordinære
generalforsamling.
Du kan se dagsordenen på næste
side.
Tilmelding nødvendig.

Der var to ture. Den korte var den mest populære. Der var
kun 8 der havde mod til at gå de 10 km.
Men alle kom ud og fik rørt sig, og det var derfor med god
samvittighed, vi kunne sætte os til bords, med smørrebrød og
øl eller vand.

Greve Strand Vandring
Søndag den 10. juni

Der var en rigtig god stemning i lokalet, og vi sendte venlige tanker til de medlem-

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. mer, som p.g.a. sygdom, desværre havde været nødt til at melde fra. Men vejret
bød absolut ikke til eksperimenter med helbredet.
Mere info følger.
T E A M G R E V E GA N G S P O R T & V E NN E R
Sidste år måtte jeg desværre opgive at gennemføre Stafet for Livet, men i år genopstår
Team Greve Gangsport & Venner.
Stafet for Livet - Greve 2018 finder sted i weekenden den 18.-19. august ved Mosede Fortet.
Du kan allerede nu tilmelde dig holdet ved at gå på www.stafetforlivet.dk/greve, klikke på
tilmeldte hold i venstre side, og derefter klikke på Team Greve Gangsport & Venner.
Det koster 100 kr. at melde sig på holdet.
På holdets side kan du også hjælpe Team Greve Gangsport & Venner med at nå indsamlingsmålet, ved at købe en lyspose til 50 kr.
Både tilmeldingsgebyret og beløb til køb af lysposer går naturligvis til Kræftens Bekæmpelse.
Venlig hilsen Linda D. Winther
Holdkaptajn

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Påskevandring i Solrød
Mandag den 2. april.
Det er fra Solrød gamle skole. Tilmelding nødvendig.

Lady Walk
Mandag den 28. maj.
Gåturen for alle raske ”piger” Se
mere på vores hjemmeside, under aktivitetskalender.
At vi stiller hold betyder, vi skal være
(normalt) 11 deltagere, og at klubben så
betaler deltagergebyret.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.
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DATO

NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

3/4. 3

Vintertur ved Køge

Køge vandreforening

Se Vandrekalenderen

3.3

Gåtur i Holbæk

Holbæk Gangsport

Se Vandrekalenderen

11.3

Forårsvandring Rødovre

Rødovre Gangforening

Se Vandrekalenderen

17.3

Hillerødvandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

18.3

Skoleskibsmarch Hvidovre

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen

25.3

Krudtuglevandringen

Krudtuglerne Fr. værk

Se Vandrekalenderen

2.4

Påskevandring Solrød Strand

Køge Vandreforening

Vi stiller hold Tilmelding

7.4

Forårsmarch Allerød

Mgf Allerødderne

Se Vandrekalenderen

8.4

Mølleåvandring

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen

14.4

Forårstrim Værløse

V.M. Alugod

Se Vandrekalenderen
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT
TORSDAG DEN 22. MARTS 2018 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 8. marts 2018.

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
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 15. 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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