
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

Så må vi endelig samles igen - altså op til 50 af os. Men da vi tidligere har været maksimalt 30-35 med-

lemmer på en sommer-klubaften, tør vi godt starte op nu. 

Der er stadig strikse regler for indendørs samvær, og vores klubaftener vil derfor, indtil videre, blive 

gennemført uden socialt samvær. 

Fra på torsdag, den 11. juni, gælder følgende regler for Greve Gangsport: 

-Vi mødes max. 5 min. før kl. 19. Hold afstand mens I venter på afgang.  

-Vi går vores ture på hhv. 4, 5 og 7 km, og straks efter gåturen tager vi hjem. 

-Vi går max. 2 og 2 ved siden af hinanden, og med 1 m afstand - gerne med den samme samtalepartner 

på hele turen. Hold afstand til de forangående.  

-Vi skriver selv kilometre og datoer ind i vores gå-bøger. Når alting bliver mere normalt, stempler Lisa 

i vores bøger. 

-OG så det helt generelle - hold afstand, sørg for god håndhygiejne og bliv hjemme, hvis du har symp-

tomer på Covid-19. Dette gælder også, hvis du har en smittet i din husstand eller nærmeste omgangs-

kreds. 

Det vil være tilladt at benytte toiletterne før og efter gåturen. Mellem atriumgården og fællesrummet 

er der opstillet håndsprit, der skal benyttes før toiletbesøg. Ved kø - hold passende afstand. 

Bestyrelsen vil rengøre dørhåndtag, kontakter, haner, toiletsæder mv., både før I møder op, og når 

Aktivhuset forlades igen. 

Vi glæder os SÅ MEGET til at se jer igen, og til at komme ud at røre os. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

Greve GangPost DATO:JUNI 2020 

ÅRGANG 8 NUMMER 43 

Lysner det ? 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Indkaldelse til Generalforsamling 

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  
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Generalforsamling  
Torsdag den 9. juli 
Se indkaldelsen på næste side. 

 

Bakketuren  

Søndag den 9. august 
 

 

Andre arrangementer.   
Vi ville stille hold til: 

 

 

LadyWalk 
blev udsat, Arrangørene har fastsat ny 

dato. 

Mandag, den 14. september 
Vi kommer med flere informationer, 

bl.a. om hjælpere, senere.  
 

 

 

 

 

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 AKTIV ITETER  

  

MEDLEMMERNES HJØRNE: 

 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 

Torsdag den 9. juli 2020 kl. 20.00. 

Sammen med dette nummer af Greve Gangpost finder du indkaldel-

se med dagsorden til vores længe udskudte generalforsamling. 

Når vi afholder generalforsamlingen vil vi sikre, at der kun sidder 

nogen på hveranden plads, alternativt på stolerækker opstillet med 

tilstrækkeligt mellemrum.  

Hvilke(t) lokale(r) vi vil benytte, afhænger af, hvor mange, der tilmel-

der sig. Vi har derfor brug for, at I tilmelder jer, selv om vi i år alene 

vil servere en øl eller vand. 

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved mail 

til formand@grevegangsport.dk eller på tlf. 20 23 08 69. 

Et par uger Inden generalforsamlingen vil vi fremsende beretning, 

regnskab for 2019 samt budget for 2020 til alle medlemmer pr. mail. 

Vi beder jer selv printe og medbringe dette materiale samt dagsor-

denen til generalforsamlingen. 

Vi starter generalforsamlingen ca. kl. 20. I er naturligvis velkomne til 

enten bare at gå med os fra kl. 19 eller til at deltage i generalforsam-

lingen. Vi håber selvfølgelig I deltager i begge dele.  

Pbv. 

Linda D. Winther 

 BAKKETUR  

Vi har besluttet at holde fast 

i vores årlige Bakketur. Så I 

kan allerede nu reservere 

dagen 9. august. 

Som det er de fleste be-

kendt, foregår det på den 

måde, at vi tager toget til 

Klampenborg, så vi kan være 

der ved 10 tiden.  

Vi deler os i 2 hold, et der samlet går ca. 6 km. og et der går ca. 10 

km. 

Begge hold samles efter strabadserne på Bakken, hvor vi har bestilt 

platter (i disse Coronatider) som vi så kan nyde med god samvittig-

hed. 

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 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT 

  

 

TORSDAG DEN 9. juli 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 25. juni 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. 

  

 

 Vi beder om tilmelding senest 2. juli, p.g.a. lokaler, og vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger. 

Vi serverer en øl eller vand under generalforsamlingen 

 Tilmelding og forslag der ønskes behandlet, kan også sendes til: formand@grevegangsport.dk 


