
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

S 
nart er det forår, og med marts måneds komme, er det også tid til vores årlige generalforsam-

ling. 

Vi er så heldige, at samtlige personer, der er på valg, har sagt ja til at genopstille. Det skal dog 

ikke afholde nogen fra at opstille, hvis I har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Bagerst i denne udgave af Greve GangPost finder I indkaldelse til generalforsamlingen den 12. marts 

2020, inklusive dagsordenen. For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent for 2020 være betalt. 

Forude venter også Ishøjturen den 16. februar. Vi har alle årene været begrænset af størrelsen, på det 

loftlokale, vi får stillet til rådighed, og det har ikke tidligere været et problem. Nu er der imidlertid – 

og heldigvis for det – kommet flere aktive medlemmer i vores klub. Det har så desværre betydet, at 

nogle af jer er gået forgæves med tilmeldingen til Ishøjturen, og står på venteliste, hvis der skulle kom-

me afbud.  

Vi ved, at flere af jer vil komme og gå med alligevel, og at nogle har planer om at spise i Kabyssens un-

deretage, hvis der er plads. Uanset hvad, er alle velkomne til at komme og gå med på de to ture. Lisa 

går ca. 6 km og Hans går ca. 10 km. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen, nemlig søndag den 15. marts 2020, stiller vi hold til Forårsvan-

dring i Rødovre. Tilmeldingsliste vil blive lagt frem i løbet af februar, men husk at tilmelding også kan 

ske ved at sende en mail til formand@grevegangsport.dk. 

Forårshilsner fra 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

Greve GangPost DATO:FEBRUAR 2020 

ÅRGANG 8 NUMMER 41 

S IDEN S IDST 
KONTINGENT. Vi er meget glade for, at næsten alle har fornyet deres medlemskab af GREVE 

GANGSPORT. Vi håber, de få der endnu mangler, stadig gerne vil med og bare har glemt at betale.  

EKSTRA KLUBDAG. Vi har nu afholdt 3 ekstra søndags-klubdage. Og til den sidste mødte der 28 

medlemmer . Det er vi meget tilfredse med.  I de kommende måneder er der ture hver måned, så de 

næste ekstra dage bliver i efteråret. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Indkaldelse til Generalforsamling 

Siden sidst Foreløbig plan over aktiviteter i 
2020 til opslagstavlen 

Medlemmernes hjørne. Hjælpere 

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   

mailto:formand@grevegangsport.dk
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Ishøjtur  
Søndag den 16. februar 
Vi mødes ved Kabyssen og går 6 eller 

10 km. Derefter frokost. 

Der er desværre ikke flere pladser. 

Generalforsamling  
Torsdag den 12. marts 
Se indkaldelsen på side 3. 

Greve Strand Vandring-
Søndag den 7. juni 
Vi åbner dørene. Alle er velkomne,  

Nærmere følger. 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

Forårsvandring i Rødovre 

Søndag den 15. marts 
Nærmere følger. Tilmelding nødven-

dig. 

Påskevandring i Solrød 

Mandag den 13. april 
Nærmere følger. Tilmelding nødven-

dig. (det er 2. Påskedag) 

——————————————- 

At vi stiller hold betyder: 

-at vi skal være (normalt) 11 deltagere. 

-at klubben så betaler deltagergebyret.  

-at holdet modtager holdpræmie. 

Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis 

det er muligt.  

 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 

  

MEDLEMMERNES HJØRNE:  
HAVFRUEMARCH  

Sammen med over 500 andre, deltog 17 medlemmer i den traditionsrige Havfrue-

march. Der var ikke mindre end 10 hold tilmeldt. Vi var det 7. største. 

Vejret var perfekt til en rask travetur. Ruterne var de samme 

som tidligere, og der var glögg eller kakao ved Langelinie, 

hvor der også plejer at være adgang til toiletter. Arrangører-

ne beklagede, at de desværre kun kunne få kommunen til at 

åbne et toilet. Så køen var meeeget lang. 

NYTÅRSKUR  
Torsdag den 9. januar regnede det hele dagen, så det var ikke mange (19) der 

mødte op til gåtur og ”boblevand” 

Men vi kom rundt i tørvejr, og kunne derefter ønske hinanden Godt Nytår mens 

vi nød de perlende dråber og et par gode petit four. 

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 

DA-

TO 

NAVN HVEM BEMÆRKNING 

7/8.3 Vintertur ved Køge (2 dage) Køge Vandreforening Se Vandrekalenderen 
15.3  Forårsvandring i Rødovre Rødovre Gangforening Vi stiller hold 

21.3 Hillerød Vandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
22.3 Skoleskibsmarch MF Hvidovre Se Vandrekalenderen 
29.3 Krudtuglevandringen Krudtuglerne Fr. Værk Se Vandrekalenderen 
4.4 Forårsmarch Allerød MFG Allerødderne Se Vandrekalenderen 
5.4 Mølleåvandringen Gladsaxe Gangsport Se Vandrekalenderen 
13.4 Påskevandring Solrød Strand Køge Vandreforening Vi stiller hold 

Vil du hjælpe os til LadyWalk eller Greve Strandvandringen? 

Vi har lagt lister frem, hvor man kan skrive sig på som hjælpere, enten til LadyWalk eller til 

Greve Strandvandringen. Der er allerede en del, der har meldt sig som hjælpere, men da vi 

skal bruge 15 til LadyWalk og 15-16 til Greve Strandvandringen, er der stadig behov for 

flere frivillige. 

 

Til LadyWalk mangler 4-5 pakkere til søndag den 24. maj og en enkelt pakker til fredag den 

22. maj. Endvidere mangler der et par herrer til rutevagter mandag den 25. maj. Vær op-

mærksom på, at der er tale om weekenden med Kristi Himmelfart torsdag den 21. maj. 

 

Hvis du vil hjælpe til LadyWalk, har vi brug for din tilmelding og din t-shirt-størrelse senest 

torsdag den 13. februar, idet folkene bag LadyWalk i København skal have besked, så der 

kan bestilles Crew-t-shirts til alle. 

 

Til Greve Strandvandringen 7. juni 2020 mangler vi 5-6 personer, bl.a. til opmærkning og 

nedtagning af ruterne, til salget og en blæksprutte. Selvom Greve Strandvandringen ligger 

nogle måneder ude i fremtiden, vil det give os ro i maven, at have navne på alle hjælperne 

på plads så tidlige som muligt. I 2019 modtog vi 4.500 kr. fra Gangsportens Samvirke Sjæl-

land for vores hjælperindsats til LadyWalk. Og Greve Strandvandringen indbragte klubben 

et overskud på ca. 2.150 kr. Disse penge er med til at gøre det muligt at hygge om vores 
medlemmer til vores fødselsdag, til jul og nytår, og til generalforsamlingen, samt at leje bus 

til julemærkemarchen. Så jeres indsats betyder altså virkelig noget for hele klubben. 

Linda D. Winther, formand 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT 

  

 

TORSDAG DEN 12. MARTS 2020 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 27. februar 2020. 

 

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   modtager genvalg 

b. Rev. Sup. Torben Olsen    modtager genvalg 

 

7. Eventuelt. 

  

 

 Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke. Derfor er tilmelding nødvendig, og skal være bestyrelsen i 

hænde senest 5. 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 



 4 

4  

Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

jan 5 Havfruemarch Tilmelding nødvendig 

jan 9 Nytårskur Ingen tilmelding 

februar 16 Ishøjturen Tilmelding nødvendig. Max. 40 

delt. 

marts 12 Generalforsamling Tilmelding nødvendig 

marts 15 Forårsmarch Rødovre Tilmelding nødvendig 

april 13 Påskevandring i Solrød Tilmelding nødvendig 

maj 2 Hedelandsvandring Tilmelding nødvendig 

maj 25 Lady Walk Tilmelding nødvendig 

juni 7 Greve Strand Vandring  Offentligt arrangement 

august 9 Bakketuren  Tilmelding nødvendig 

august 27 Vandrefestival  Se  www.vandrefestival.dk 

august 29/30  Stafet for Livet Vi støtter 

Sep/okt  Ture til andre klubber Tilmelding nødvendig 

november 19 Fødselsdag 20 år  Tilmelding nødvendig 

december 6 Julemærkemarch  Tilmelding nødvendig 

december 10 Juleafslutning Tilmelding ikke nødvendig 

AKTIVITETSKALENDER 
2020 

Dette er programmet  for 2020. Vi opfordre alle til, at studere Vandrekalenderen. Du kan finde et link på vores hjemmeside. 

Der er rigtig mange muligheder, også i nærområdet, for en rask gåtur, og lære nye områder at kende. 

Rettelser og nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside 

 www.grevegangsport.dk  


