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Denne udgave er at betragte som en særudgave på grund af
Corona situationen.

BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

D

en nye dato for Lady Walk er fastsat til mandag den 14. september 2020. Reserver dagen allerede nu.
Inden 1. august skal vi have nye hjælpere på plads; til pakning fredag den 11.
og søndag den 13., samt rutevagter på selve dagen.
Da vi alle lever i uvished om den nærmeste fremtid, ved vi pt. ikke, om vores egen Greve
Strand Vandring den 7. juni kan gennemføres. Det håber vi naturligvis.
Hvis vi bliver nødt til at aflyse, får vi endnu mere brug for indtægten fra Lady Walk. Men
lad os nu se, hvordan alting udvikler sig.
Vi har fortsat et hængeparti fsva. vores ordinære generalforsamling. Da vi hverken har
hjemmel eller tekniske færdigheder til at gennemføre generalforsamlingen elektronisk,
må vi afvente normale tilstande, før vi atter indkalder jer.
I håbet om, at I alle er sunde, raske og ved godt mod, ønsker vi jer alle en god påske.
De bedste forårshilsner
Pbv.
Linda D. Winther

RIGTIG GOD PÅSKE
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MEDLEMMERNES HJØRNE:

ISHØJTUREN
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

AKTIVITETER MED ÆNDRINGER

Den 16. februar var en meget overskyet, blæsende og regnfyldt dag.
Ikke desto mindre havde 42 medlemmer fundet vej til Kabyssen i
Ishøj
Havn.

UDSKUDT. Vi indkalder til en ny, når
det er forsvarligt.

Vi fik
samling på tropperne, og begav os i to
hold ud
i det stridbare vejr. Vi fik vind i håret og
røde
kinder, og ”det korte hold” nåede tilbage inden
det så småt begyndte at regne, men der var
ingen der blev rigtig våde.

Greve Strand VandringSøndag den 7. juni

Det var dog med en vis gru, ”det lange
de sig Kabyssen, da der var parkeret
med blå blink udenfor.

Generalforsamling
Torsdag den 12. marts

Vi håber vi kan gennemføre.
Vi vil holde jer underrettet.

Andre arrangementer.
Vi ville stille hold til:

Forårsvandring i Rødovre
Søndag den 15. marts

Det viste sig heldigvis ikke at være
alvorligt,
men blot en mindre brand i en båd. Og
den var slukket inden brandvæsnet kom. Så alle kunne rolig sætte sig til rette og
afvente madens komme.
De fleste havde valgt 3 håndmadder med en øl og en snaps, og der
var en virkelig god stemning ved bordene.

Påskevandring i Solrød
Mandag den 13. april

Der var
1. salen
der var
kede af,
til næste

AFLYST.

Vi vil jo helst være sammen med alle.

AFLYST

Hedelandsvandring
Lørdag den 2. maj
AFLYST.

Lady Walk
Mandag, den 25. maj
UDSAT.

Ny dato er
Mandag, den 14. september
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hold” nærmebrandbiler

desværre kun plads til 40 personer på
i Kabyssen (brandmyndighederne), så
et par, der ikke var plads til. Det er vi
og overvejer hvad vi eventuel kan gøre
år.

