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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Efter generalforsamlingen den 22. marts 2018 har bestyrelsen - ganske som forventet - konstitueret sig med Lisa som kasserer og Linda
som formand.
Referatet fra generalforsamlingen finder du på side 3 og 4 i Nyhedsbrevet. Her kan du bl.a. læse om vores nye mellem-tur på 5 km og om
vores lukkede Facebook-gruppe.
Foråret er kommet, og dermed også sommertid. Det er nu lyst til efter kl. 20,
og vi håber derfor at se mange flere af jer til vores klubaftener.
Har I endnu ikke mod på at gå om aftenen, så er der lige nu og frem til 26. april mulighed
for at tilmelde sig Hedelandsvandringen den 5. maj, og, for damernes vedkommende, LadyWalk 28. maj. Prisen for LadyWalk er i år 140 kr., der
ligeledes skal være indbetalt til vores konto senest 26.
april. Se kontonummer andetsteds i Nyhedsbrevet.
De bedste forårshilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Ingen nye medlemmer i denne periode.
Husk du har mulighed for at købe rygsække eller bluser om torsdagen.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
PÅSKETUR VED SOLRØD
Sædvanen tro havde Køge Vandreforening arrangeret påskevandring i og omkring Solrød.

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
Greve Strand Vandring
Søndag den 10. juni

Normalt har man ikke holdtilmelding i Køge, men vi
kunne alligevel mønstre 13 medlemmer, der gerne
ville med.
Og hvor heldig kan man være? Efter en lang kold og
våd periode, viste solen sig fra sin bedste side. Det
var et ønskevejr for os motionister, og turene er meget afvekslende. Der er både
strand og skov i Solrød.
Så alt i alt en god begyndelse på foråret.

GENERALFORSAMLING

Vores eget store offentlige arrangement, hvor vi gerne skulle have
en masse gæster, og måske hverve
På side 3 og 4 finder du et fyldigt referat for aftenen.
nogle nye medlemmer.
Her skal blot nævnes, at foreningen denne gang ikke
Spred ”rygtet” til familie og venselv stod for indkøb og anretning af pålæg og ost,
ner. Hvis nogle af jer, kommer stemen havde købt det hele udefra.
der hvor der i forvejen ligger bro- Det viste sig at være en god disposition. Der var rigelig og det smagte godt.
churer, så tag gerne nogle af vores
Så måske skal succesen gentages næste år?
med og læg der. Vi skulle gerne
T E A M G R E V E GA N G S P O R T & V E NN E R
have deltagerrekord i 2018.
Vi mangler endnu nogle hjælpere,
Vil du med til Stafet for Livet d. 18.-19. august 2018 på Mosede Fortet, så
så hvis du har lyst, meld dig endekan du melde dig på holdet Team Greve Gangsport & Venner
på www.stafetforlivet.dk/greve.
lig.

Den 22. marts afholdt foreningen ordinær generalforsamling.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

V A N D R E K A L E N DE R

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, 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.

Hedelandsvandringen
Lørdag den 5. maj.

DATO NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

Tilmelding senest 26. april.

7.4

Forårsmarch Allerød

Mgf Allerødderne

Se Vandrekalenderen

8.4

Mølleåvandring

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen

14.4

Forårstrim Værløse

V.M. Alugod

Se Vandrekalenderen

22.4.

Forårstur Storkøbenhavn

Fodslaw Storkøbenhavn

Se Vandrekalenderen

26. 4.

St. Bededags aften vandring

Marchforen. København

Se Vandrekalenderen

29. 4.

Forårsvandring i Holbæk

Holbæk Gangsport

Se Vandrekalenderen

5. 5.

Hedelandsvandring

Gangforen. Taaspidserne

Vi stiller hold

10. 5.

Vandring ved Vestvolden

Rødovre Gangforening

Se Vandrekalenderen

12. 5.

Mutter Grib vandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

13.5.

Morsdags travetur i Dyrehaven

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen

27. 5.

Den 15. Kildemosevandring

Gangforeningen Krudtuglerne

Se Vandrekalenderen

10. 6.

GREVE STRAND VANDRING

Greve Gangsport

Eget arrangement

Lady Walk
Mandag den 28. maj.
Gåturen for alle raske ”piger”
Vi rejser som sædvanlig vores telt,
hvor vi kan samles, både før og
efter gåturen. Efter turen serverer
vi en sandwich og et glas rosé vin.
Tilmelding senest 26.april.
At vi stiller hold betyder, vi skal være
(normalt) 11 deltagere, og at klubben så
2betaler deltagergebyret.
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Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 22. marts 2018
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år
Fastlæggelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. marts 2018.
Valg af bestyrelse og revisorer 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
Suppleant Henning Dahl modtager genvalg
Rev.sup. Torben Olsen
modtager genvalg
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, og at der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Der var ingen
bemærkninger fra de fremmødte. Det blev vedtaget, at stemmetællere blev udpeget hvis det blev nødvendigt.
2: Bestyrelsens beretning
Året 2017 blev året, hvor vi passerede 80 medlemmer. Men som det sker hvert år i forbindelse med kontingentfornyelsen, falder nogen fra. Derfor er vi p.t. kun 71 medlemmer. Cirka halvdelen af medlemmerne er mødt frem i
aften, hvilket er dejligt at se. Velkommen alle sammen og tusind tak for jeres opbakning.
Det har været et stille og roligt år, præget af vores faste aktiviteter med Havfruemarch, Hedelandsvandring, Lady
Walk og Julemærkemarch, samt selvfølgelig vores egne arrangementer Ishøjturen, Greve Strand Vandring og
Bakketuren.
Samtidig lykkedes det også at stille hold til Hvidovres Skoleskibsmarch i marts, Forårstrim i Værløse i april og Alle
røddernes Fødselsdagsmarch i oktober, mens Østsjællandsmarchen i september måtte aflyses grundet manglen
de tilslutning.
Alt i alt havde vi i klub-regi en weekend-gåtur i 9 ud af årets 12 måneder, hvilket vi er ganske godt tilfredse med.
I slutningen af 2016 fik vi nye klubbluser, som I har taget rigtig godt imod. Salget har været så stort, at vi snart skal
bestille flere bluser/polo-shirts i herremodellen.
Det er dejligt, at I har taget så godt imod de nye bluser, især fordi det har en virkning, når vi deltager hos andre
vandreklubber/-foreninger, og de kan se på de røde bluser, at Greve Gangsport er til stede.
Forhåbentlig kan det medvirke til, at flere klubber gør gengæld og besøger os til Greve Strand Vandringen i år, så
vi kan få et større deltagerantal, og dermed en større indtægt, end i 2017.
Det er også god reklame for klubben, når de røde bluser luftes på sommeraftenerne i vores nærområde.
I 2017 gav vi efter for Greve Kommunes pres for atter at deltage i Vandrefestivalen, der hvert år ligger i perioden
slut august - primo september . Vores deltagelse i Vandrefestivalen i 2015 var en eklatant fiasko, men da kommu
nen overbeviste os om, at der nu var styr på annonceringen, valgte vi at prøve igen.
Det var vel i og for sig en succes, idet der deltog 38 personer i vores tur – heraf var mere end halvdelen dog vores
egne medlemmer.
Vanen tro, skal I have lidt statistik over, hvor mange medlemmer, der har gået hvor langt i årets løb;
Der har gennemsnitligt været 20 deltagere pr. gang. I alt er der gået 953 ture og 4.617 km.
Det er både færre deltagere og færre kilometer end i 2015 og 2016. Vi kan af tallene se, at færre går den lange,
hurtige tur, mens flere vælger den korte og langsommere tur.
I bestyrelsen fornemmer vi et behov for en tur midt imellem, og vi vil derfor tilbyde en mellem-tur, når vi har mulig
hed for det. Det vil blive Linda, der fører turen, og vi vil skrive på hjemmesiden, hvilke torsdage turen tilbydes.
Til slut vil vi takke alle jer, der stiller op som hjælpere, både til Lady Walk og til Greve Strand Vandringen – uden
jeres hjælp, ingen Greve Strand Vandring og ingen bus til den årlige Julemærkemarch.
Der skal også lyde en tak til alle, der giver en hånd med på klubaftener, det være sig til borddækning, oprydning
eller som vikarierer for turførerne.
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På bestyrelsens vegne
Linda D. Winther – formand
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Torben spurgte ind til længden af mellemturen. Turen bliver ca 5 km lang, og tempo moderat. Emnet behandles
yderligere under eventuelt.
Beretningen blev godkendt med stor applaus.
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab..
Regnskabet blev omdelt til medlemmerne. Vi har et overskud på 3.054 kr. Lisa besvarede på forespørgsel, at
indtægten fra Samvirke er honorering for vores hjælp til Ladywalk, og beløbet bruges til vores juletur med bus til
Julemærkemarch. Linda nævnte, at beløbet er steget lidt. Hele overskuddet fra Ladywalks regnskab bliver nu for
delt mellem de klubber som stiller hjælpere til rådighed. Det blev nævnt, at Københavns Kommune muligvis vil
opkræve leje for grunden, og alle var enige om, at den populære march med stor sandsynlighed ikke vil kunne
løbe rundt, hvis de gør alvor af det. Budget for 2018 er igen 3.000 kr. Indtægten fra posten aftenvandringer kommer fra kaffekassen. Budget for generalforsamling 2018 er steget en smule. Maden bliver købt og anrettet på fade
udefra, og alle bifaldt denne løsning.
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
Linda og Lisa blev begge genvalgt
Jette blev genvalgt som revisor
Henning Dahl blev genvalgt som suppleant og Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte.
7: Eventuel
Linda efterlyste hjælpere til Greve Strand vandringen. Meld dig gerne til en i bestyrelsen. Alle bliver ældre, så det
er vigtigt vi får nye hjælpere med friske kræfter. Hans fører statistik på alt mellem himmel og jord, og Linda oplyste
at vores gennemsnitsalder i Greve Gangsport er 73,4 år. Kom ikke og sig, at de ældre sidder i sofaen. Vi går en
tur.
Linda har oprettet ”Greve Gangsport” i en Facebook gruppe. Her er der mulighed for at komme med indlæg i en
lukket gruppe. Find gruppen, og søg medlemskab. Linda er administrator og sørger for det praktiske. Knud Erik
nævnte at vi skal være opmærksomme på, at andre klubber har arrangementer, som vi kan deltage i. Køge har
f.eks. en madpakketur til Knudshoved Odde med både 6 og 20 kilometer førte ture. Knud Erik opdaterer dette arrangement på Facebook.
Torben efterlyste ”damerne” på den lange tur om torsdagen. Det er så hyggeligt med lidt tøsesnak. ”vi kommer
tilbage når det bliver lyst”. Han roste samtidig initiativet med en mellemtur om torsdagen. En del medlemmer har
efterlyst en tur på ca. 5 kilometer som afvikles på godt 1 time. Det er passende tempo. Linda vil føre turen på udvalgte torsdage. Allerede nu kan du se de første datoer på hjemmesiden. Flere medlemmer viste interesse for at
være afløser på vores ture. Det bliver modtaget med kyshånd. Hvis vi er flere, bliver der flere mellemture. Meld dig
til bestyrelsen og oplys hvilken rute du er interesseret i. Du vil blive kontaktet, når der er behov for afløsere.
Hans vil gå 7 kilometer igen, når det bliver lyst efter påske. Der bliver ført en tur på 10 kilometer på en almindelig
klubaften. Det er en prøvetur til Greve Strand vandringen og turen vil starte 18.00 eller 18.30. Vi hører nærmere.
Årets mest aktive vandrer blev igen Karin som har mødt op 45 gange. Karin har gået 194 kilometer i 2017. Godt
gået. Årets vandrer som har gået længst er Niels Jørgen. Han har gået 228 kilometer. Tredje medlem blev fundet
ved lodtrækning. Vinder blev Marianne Barfoed. Vin til alle og kæmpe bifald.
Lis takkede bestyrelsen for deres indsats. Der er stor aktivitet i foreningen til glæde for medlemmerne, som heldig
vis bakker op. Tak for det. Alle tilstedeværende tilkendegav med stor applaus. Søren takkede for god ro og orden,
og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.45. Der blev efterfølgende serveret ost og rødvin.
Greve, den
________________
Lis Romny /referent
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Greve, den
_____________________
Linda D. Winther/formand

