
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

 M 
ed dette nyhedsbrev modtager I referat fra vores ordinære generalforsamling den 29. marts 

2019. 

Bestyrelsen har holdt konstituerende bestyrelsesmøde den 8. april 2019, og som det vel er 

forventet, fortsætter Linda som formand, Lisa som kasserer og Hans som webmaster og sekretær. 

På samme møde drøftede vi emnet fra generalforsamlingen om ændring af klubbens gåtider til i dagti-

merne.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke var tilstrækkelig interesse blandt de fremmødte ved general-

forsamlingen til en flytning af Greve Gangsports aktivitet til i dagtimerne. Endvidere kunne bestyrelsens 

medlemmer ikke finde en ugedag, hvor alle kunne deltage. Og endelig vil det være uhensigtsmæssigt i 

forhold til, at vi skal igang med en hvervekampagne for at få lidt yngre, og dermed sandsynligvis er-

hvervsaktive medlemmer til foreningen. 

Dette mundede ud i en beslutning om, at vi holder fast i torsdag aften kl. 19.00, dog vil vi overveje at 

starte en halv time tidligere, når vinterhalvåret starter. 

Ligeledes vil vi i vinterhalvåret forsøgsvis tilbyde dagsture på udvalgte søndage, startende kl. 10. Disse 

ture bliver som helt sædvanlige gangsport-aftener - altså med start fra Aktivhuset, med tre førte ture 

og med kaffe/te bagefter. Disse ture vil ikke erstatte vores bestræbelser på at stille hold hos andre van-

dreforeninger, men skal ses som et supplement. 

Med vores overgang til sommertid, er vi nu så heldige, at solen først går ned efter vores gåture, og det 

er derfor også lyst, når man skal hjem. Vi håber derfor at se mange flere til vores ugentlige træningsaf-
tener. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO APRIL 2019 

ÅRGANG 7 NUMMER 36 

 

S IDEN S IDST 
 Husk: kaffe og te på vores klubaftener, er gratis. 

 

  

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Referat fra generalforsamlingen 

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   

VI ØNSKER ALLE VORES MEDLEMMER RIGTIG GOD PÅSKE 
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GREVE STRAND  

VANDRING  
Søndag den 16. juni 
Vores eget offentlige arrangement. Vi 

håber medlemmerne bakker op, både 
som hjælpere og gæster. Se program-

met på vores hjemmeside. 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

 

Hedelandsvandring 

Lørdag den 4. maj 
Tilmelding senest 25. april 

Lady Walk 

Mandag den 27 maj. 
Tilmelding nødvendig og deltagerpri-

sen er kr. 140. 

Sidste frist for tilmelding, er den 25. 

april.  

Du kan læse mere via link fra vores 

hjemmeside. Aktiviteter/Kalender 

Vi stiller som sædvanlig vores telt op, 
så vi alle kan mødes både før og især 

efter til en sandwich og lidt at drikke. 

 

——————————————- 

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.  

 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 

  

MEDLEMMERNES HJØRNE : 
 

GREVE GANGSPORTS  GENERALFORSAMLING  

Over halvdelen af vores medlemmer var mødt op denne sidste klub-

aften i marts. Som sædvanlig gik vi en time, inden generalforsamlin-

gen startede. Du kan læse formandens beretning og et fyldigt referat 

på de følgende sider. 

Efter generalforsamlingen havde bestyrelsen sørget 

for lidt at spise og drikke, og under 

spisningen fik vi hædret Karin, som 

den mest trofaste i 2018. Knud Erik 

fordi han havde gået flest km. Og ved 

lodtrækning mellem alle som har deltaget i vores 

klubaftner, fandt vi Marianne M.    

  

MØLLEÅVANDRING  

Efter en ihærdig indsats fra Linda, var det lyk-

kedes at samle 14 deltagere til Mølleå van-

dring. Vi havde aftalt at starte fra Olsbækken 

kl. 9, og efter vi havde for-

delt os i 3 biler gik turen mod Lyngby.  

De fleste valgte 5 km. turen og resten 7 km. rundt 

om Lyngby sø, og Sorgenfri slot.. 

Det var koldt da vi startede, men solen skinnede, og 

begge ture foregik stort set i læ for den kolde vind. 

Der var to hold tilmeldt, som begge fik holdpræmie,  

Vi blev enige om, at det havde været en god tur, som blev sluttet med 

Gladsaxe Gangsports gode madder. 

 
VANDREKALENDER 

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 Vandrekalen-

deren på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

Linda bestyrer vores lukkede Facebook side, (Greve Gangsport) hvor du evt. kan 

se om nogen har valgt selv at deltage i en anden forenings arrangement. 

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 

22.4 Påskevandring Solrød Strand Køge Vandreforening Se Vandrekalenderen 
27.4 Forårstur Storkøbenhavn Fodslaw København Se Vandrekalenderen 
28.4 Forårsvandring Holbæk Holbæk Gangsport Se Vandrekalenderen 
4.5 Hedelandsvandring Taaspidserne Vi stiller hold 

12.5 Morsdagtravetur i Dyrehaven Gladsaxe Gangsport Se Vandrekalenderen 
27.5  Lady Walk Lady Walk Vi stiller hold 

16.6 Greve Strand Vandring Greve Gangsport Vores eget arrange-
ment 

6.7 Fødselsdagstur i Gribskov Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
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Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 28. marts 2019 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

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 revisorer jf. vedtægternes § 
 
 Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år: 
 
 Nini   modtager genvalg 
 Maiyanne  modtager ikke genvalg 
 Hans   modtager genvalg  
 Revisor Lis Romny modtager genvalg 
 
 Valg af suppleant til bestyrelsen og revision.  Periode 1 år 
 

Suppleant Henning Dahl modtager genvalg 
Rev.sup. Torben Olsen   modtager genvalg 
 

7  Eventuelt 

 

 

 Linda bød velkommen, og foreslog Søren til dirigent, og det blev samtidig vedtaget at stemmetællere ville 
 blive udpeget, hvis det blev nødvendigt. 

 1: Valg af dirigent og stemmetæller 
 
 Søren blev valgt til dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
 indkaldt i hen hold til vedtægterne. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte.   
 
 2: Bestyrelsens beretning 

 Bestyrelsens beretning for 2018 

Kære medlemmer 

Vi er rigtig glade for at se så mange af jer, her i aften. Særligt fordi 2018 generelt har været præget af 
 dalende tilslutning. 

Det gælder såvel vores klubaftener som de arrangementer vi stiller hold til eller selv afholder. Således har 
 vi konsta teret færre deltagere til Bakketuren, Julemærkemarchen og Ishøjturen, ligesom vores fødsels
 dag, juleafslutning og nytårskur har haft færre deltagere. 

Måske er det ikke så underligt med den dalende tilslutning, idet vi p.t. kun er 62 medlemmer. Det er det 
 laveste antal medlemmer klubben har haft i de 5 år, jeg har været med i bestyrelsen. 

Der findes klubber, som er langt mindre end os, og selvfølgelig er vi stadig mange nok til, at vi kan opret-
 holde vores sædvanlige aktivitetsniveau langt hen ad vejen  

 Vores største bekymring i bestyrelsen er, om vi kan skaffe de nødvendige hjælpende hænder til Greve 
 Strand Vandringen og LadyWalk fremadrettet. 

 Nu vi er ved medlemstallene, så lad os med det samme tage vores årlige statistiktal: 

 2015 var vores bedste år indenfor de seneste 8 år, og jeg har derfor ikke blot taget tallene for 2017 med, 
 men også 2015-tallene til sammenligning. 

 Vi har gået 48 torsdage i 2018, hvilket er én mere end 2017 – og ligeledes én mere end i 2015. 

 Fremmødet har været på 912 deltagere. I 2017 var fremmødet på 953 deltagere og helt oppe på 1154 i 
 2015. Det giver et gennemsnit per gang i 2018 19,4 deltagere, mod 20 per gang i 2017 og 24,5 per gang 
 i 2015. Nedgangen fra 2015 til 2018 er på knapt 21 %. 

 Samlet har vi i 2018 gået 4.546 km, mod 4.617 km i 2017 og mod 5.990 km i 2015, eller en nedgang på 
 24 % fra 2015 til 2018. 

 Som sagt, kan den dalende aktivitet i nogen grad tilskrives vores faldende medlemstal, men måske også, 
 at vores gennemsnitsalder nu er på 73,7 år. 

 Bestyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en hvervekampagne, for at få nye medlemmer, og tanken 
 er at henvende sig til aldersgruppen 55+, så vi kan sikre fremtiden for Greve Gangsport. 
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I 2018 har vi kunnet glæde os over, at: 

Gangsportens Samvirke Sjælland sendte os 4.300 kr. for vores hjælperindsats ved LadyWalk 2018 – et større beløb end vi tidli-

gere har modtaget. 

Greve Strand Vandringen gav et overskud på 2.194 kr. mod 1.586 kr. i 2017 – ikke på grund af øget deltagerantal, men på grund 

at et rigtigt godt salg af vores flotte smørrebrød, som efterhånden er kendt vidt og bredt blandt vores naboklubber.  

vi med Maiyannes hjælp modtog et tilskud fra DGI’s foreningspulje på 5.000 kr. til vores bus til Julemærkemarchen. Og endelig 

kan vi glæde os over, 

at vi havde en meget fin tilslutning til vores åbne aften under Vandrefestivalen. 

Som noget nyt i 2018 er der kommet en mellemtur om torsdagen på 5 km, således, at der nu gås tre ture på henholdsvis 4, 5 og 
6-7 km – jo længere tur, jo højere tempo, så alle er tilbage efter 1-1 ¼ time. 

Noget andet nyt i 2018 er vores FaceBook-gruppe, hvor man kan anmode om medlemskab ved at søge på Greve Gangsport. Her 
kan medlemmerne kommunikere med hinanden, lægge billeder op og lave indlæg om ture mv. I øjeblikket følges FaceBook-siden 
af 15 medlemmer, altså ca. 25%. 

Til slut vil vi gerne takke alle hjælpere til LadyWalk og til Greve Strand Vandring samt alle øvrige, som vikarierer som turførere 
eller giver en hjælpende hånd i køkkenet, når der er behov. 

Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingens godkendelse. 

Søren nævnte at beretningen var spændende, men at udviklingen for foreningen var bekymrende. Ved spørgsmål fra salen om 
ændring af start tidspunkt for vore ture, blev der henvist til punktet evt.  
 
Linda kommenterede på spørgsmål om gennemsnitsalderen på +73,7 år, at vi ikke tidligere har beregnet dette tal. 
 
Linda oplyste på forespørgsel om hvervekampagnen, at bestyrelsen er ved at udarbejde en folder, som skal husstandsomdeles. 
Flere tilkendegav, at de gerne ville give et nap med. 

 
, 

Beretningen blev herefter godkendt med stort applaus. 
 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Regnskabet var omdelt til medlemmerne. Vi har et overskud på 4.675 kr.  Lisa kommenterede at det fine resultat er opnået ved 
hjælp af det tilskud Maiyanne fik fra DGI på 5.000 kr.  

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  al-
le. 

5: Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen forslag til behandling. 
 
6: Valg til bestyrelse 
 
Nini og Hans blev genvalgt 
Maiyanne ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Lis Romny som nyt medlem af bestyrelsen.  

 
Samtidig foreslog bestyrelsen af Maiyanne blev valgt til ny revisor. 
 
Lis og Maiyanne blev begge valgt. 

Henning Dahl blev genvalgt som suppleant og Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte. 

Linda takkede Maiyanne for den store indsats i bestyrelsen og overrakte et par flasker vin. 
 
Torben bragte spørgsmål om starttidspunkt på bane. Hvem var interesseret i at gå om dagen eller tidligere om aftenen.  
 
Flere havde kommentarer for og imod, men der var umiddelbart ikke stort flertal for at lave om på tidspunktet.  Blandt  andet 
nævnte Knud Erik at, når vi planlægger hvervekampagne for at få yngre medlemmer, kan vi ikke gå om dagen. Det blev også 
foreslået at sætte en artikel i lokalavisen med billede, og Niels Jørgen nævnte at borgerne kommer på Rådhuset et par gange om 
året. Det er muligt at lægge vores materiale frem der.  
 
 
På baggrund af de mange gode synspunkter, kommenterede Linda at nogle af de andre foreninger har en tur om måneden som 
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foregår om dagen. Vi har forsøgt at arrangere ture om søndagen, men der har ikke været særlig stor tilslutning. Er der interesse 
for at prøve igen? 
 
Hun nævnte også, at bestyrelsen har undersøgt lokalebooking, og det er ikke muligt at få Olsbækken om dagen, hvilket betyder at 
vi ikke kan have socialt samvær efter turen.  
 
Det er også et spørgsmål om vores turførere har mulighed for at komme på et andet tidspunkt.  
Alle ture skal være samme dag.  
 
Søren kommenterede at det er vanskeligt at få kabalen til at gå op. Det blev vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med ideerne, 
og meget gerne modtager forslag fra medlemmerne. 
 
Det værste vil være, hvis vi mister medlemmer på grund af ændringer af tiden. 
 
Søren bad de tilstedeværende give bestyrelsen en hånd for det store arbejde de udfører, takkede for god ro og orden, og afslutte-
de generalforsamlingen kl. 20.45. 
 
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved lidt ost og rødvin, og traditionen tro blev årets gængere hædret med et par 
flasker vin. 
 
Karin var mødt op flest torsdage, og Knud Erik havde gået flest kilometer. Ved lodtrækning mellem alle medlemmer, blev den 
heldige vinder Marianne M. 
 
 
 
 

 

Greve, den              Greve, den        Greve, den 

 
________________            ____________________             _______________________ 
Lis Romny /referent             Linda D. Winther/formand            Søren Kristoffersen/dirigent 


