
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

 

S 
å lykkedes det, at få afholdt vores generalforsamling. Tusind tak for det store fremmøde, og den 

opbakning, der ligger heri. Vi havde den glæde, at kunne byde velkommen til en suppleant mere 

i bestyrelsen, nemlig Lene Julskov. 

Referatet er vedhæftet dette nummer af Greve Gangsport. 

Siden Ishøj-turen i februar, er alt, hvad vi havde planlagt, blevet aflyst. Men nu skal vi i gang igen, nemlig 

med Bakketuren den 9. august. 

For dem, der aldrig har været på Bakketuren, kan vi oplyse, at det et  af vores mest sociale arrange-

menter. 
Turen starter med fælles S-togstur til Klampenborg, hvor vi tager gruppefoto foran den 800 år gamle 

eg ude ved kysten. 

Herefter gås enten ca. 6 km med Lisa eller ca. 10 km med Hans. Midtvejs mødes de to hold ved Eremi-

tage slottet til 1 Enkelt (eller to), og efter turen mødes vi til fælles spisning på Dyrehavsbakken. Efter 

maden drysser man lidt rundt og tager hjemad, som man nu har lyst til. 

Andetsteds i dette nummer finder I information om spisested, pris på maden samt tilmeldingsfrist. Ma-

den betales ved tilmelding, transportudgifter og drikkevarer afholder man selv på dagen. 

Udover Bakketuren har vi pt. ingen planlagte arrangementer/ture. Ved vores næste bestyrelsesmøde, 

der finder sted primo september, vil vi planlægge efterårets og vinterens aktivite-

ter. 

Vores deltagelse i Vandrefestivalen har vi aflyst, da vi ikke finder det forsvarligt at 

invitere en masse fremmede i en tid med Corona-virus i samfundet. 

De bedste sommerhilsner 

Bestyrelsen  

BESTYRELSENS HJØRNE 

Greve GangPost DATO:JULI 2020 

ÅRGANG 8 NUMMER 44 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
har vi mest ventet på at komme i gang igen. 

Det er heldigvis sket, selv om det er med restriktioner. Men dem klare vi, da vi jo dyrker udendørs mo-

tion. Vi håber vi snart kan slutte vores aftener med kaffe/te igen. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Referat fra Generalforsamlingen 

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   
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Bakketuren  
Søndag den 9. august 
Tilmelding senest 23. juli. 

Vandrefestival 

Torsdag den 27. august 
Vi deltager ikke i år, grundet Corona 

situationen. 

Foreningens fødselsdag 

Greve Gangsport bliver 20 år 

Torsdag den 19. november 
Nærmere følger. 

 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

 

Lady Walk er AFLYST 

 

Julemærkemarch 

Søndag den 6 december 
Hvis den ikke aflyses, forventer vi 

at deltage.  
 
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.  

AKTIV ITETER MED ÆNDRINGER 

  

MEDLEMMERNES HJØRNE: 
 

BAKKETUREN  
Som nævnt under ”bestyrelsens hjørne,” prøver vi nu 

atter, at arrangere en fælles tur. Nemlig Bakketuren, 

som kort og godt drejer sig om en god gang motion. (og 

lidt hygge) 

Ud over hvad der allerede er omtalt, er her lidt fakta: 

Vi plejer at mødes i Klampenborg kl. 10, så afgangen fra 

Greve St. er 9.04. 

Efter fotoseancen ved Skovgfogedegen, går turen ud i Dyrehaven . 

Når vi kommer tilbage på Bakken er der reserveret bord, hos Valentino og vi har bestilt 

platte til alle (i disse Coronatider) 

Prisen for platten er kr. 139  som skal betales ved tilmelding, på konto eller MobilePay. 

Drikkevarer bestilles og betales direkte til tjenerne i restauranten.  Øl og vand koster 

kr. 30. 

Tilmelding skal ske enten på SMS til Linda 20 23 08 69 eller mail til: for-

mand@grevegangsport.dk . Eller ved indbetaling til kto. 5471 111 6071 senest den: 23. 

juli. 

GENERALFORSAMLINGEN  
 

Referat af GF er på side 3,4 og 5. Bestyrelsen 

har konstitueret sig 

I forlængelse af generalforsamlingen stak besty-

relsens medlemmer hovederne sammen, og 

konstituerede sig som følger; 

Linda D. Winther - formand 

Lisa Berggreen -kasserer 

Hans Damkjær - webmaster 

Nini Borup - best.medlem 

Lis Romny - best.medlem 

Henning Dahl - suppleant 

Lene Julskov - suppleant  

 
VANDREKALENDER 

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse. Husk 

selv at tjekke, om turene gennemføres. I kan finde et link til Vandrekalenderen på vores 

hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

På vores lukkede Facebook side, (Grevegangsport) holder Linda jer opdateret, hvis no-

gen evt. selv gerne vil 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 Hvad Hvem Bemærkning 

9. august Klintevandringen Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

19. sept. Efterårsvandring Tåspidserne, Tåstrup Tjek Vandrekalenderen 

24. okt. Østsjællandsmarch Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 
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Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 9. juli 2020 

 
 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 §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 
 

7 Eventuelt 

 

Linda bød velkommen, og foreslog til dirigent Lene Julskov.  

Marianne Meincke havde stillet et forslag, og der blev derfor udpeget to stemmetællere. Henning Dahl og Käte Jen-
sen.  

1: Valg af dirigent og stemmetæller 
 
Lene blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte.   
 
2: Bestyrelsens beretning. 
 
 På grund af Corona restriktioner var beretning, regnskab og budget i år sendt på mail til alle medlemmer. 
 Beretningen blev på opfordring også læst op.  

Beretning for Greve Gangsport for perioden marts 2019 - marts 2020 

Kære Medlemmer 

Endelig kan vi, med næsten 4 måneders forsinkelse, afholde vores ordinære generalforsamling. Rammerne 
 og traktementet er ikke som vi plejer eller som vi gerne ville det, men sådan er vilkårene. 

Det forgangne beretnings-år har, bortset fra de sidste 8 dage, været et helt normalt år, så derfor gemmer vi 
 Corona til næste års generalforsamling, med mindre der dukker kommentarer eller spørgsmål op fra forsam-
 lingen under vejs i aften. 

 I stedet for, som tidligere år, at gennemgå de arrangementer, vi har afholdt, eller deltaget i, i årets løb, vil jeg 
 rette fokus mod to emner, som optog os meget på sidste generalforsamling – nemlig dels det dalende med-
 lemstal og dels debatten om mødetidspunkt og gangsport i mørke. 

 I marts 2019 havde vores medlemstal været stødt dalende gennem flere år, og bestyrelsen iværksatte derfor 
 i april/maj en hvervekampagne, hvor vi var ude med hvervebreve flere steder i Hundige-området.  

 I alt husstandsomdelte vi omkring 1000 hvervebreve. Samtidig var FrivilligCenter Greve så venlige at uddele 
 vores hvervebrev i forbindelse med Greve-Stafetten. 

 I, kære medlemmer, var også med til at udbrede kendskabet til, samt reklamere for, vores klub - og tusind  

 tak for det. Næsten hver torsdag hen over sommeren kunne vi byde velkommen til nye medlemmer, eller til 
 folk på prøve. 

 Oveni tilgangen af nye medlemmer, kan vi samtidig glæde os over, at der har været færre udmeldelser i for-
 bindelse med kontingentfornyelsen i januar måned. Alt i alt en udvikling, som har fået de store smil frem i 
 bestyrelsen. 

 Sidste år i marts havde vi 62 medlemmer, i marts 2020 var medlemstallet 78. En medlemsfremgang på godt 
 25 %. Det er helt fantastisk. 

 Og så til det andet emne. På opfordring fra medlemmer ved generalforsamlingen 2019, drøftede bestyrelsen 
 efterfølgende muligheden for at starte tidligere på aftenen eller helt flytte til dagtimerne. 

 Vi stod foran en hvervekampagne, hvor vi meget gerne også ville have nye medlemmer, der kunne trække 
 gennemsnitsalderen i klubben ned, og altså dermed højst sandsynligt erhvervsaktive personer. 

 Det fandt vi ikke foreneligt med at rykke mødetidspunktet, og da slet ikke til i dagtimerne, hvilket heller ikke 
 var i bestyrelsens, og dermed turførernes interesse. 
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 Det fandt vi ikke foreneligt med at rykke mødetidspunktet, og da slet ikke til i dagtimerne, hvilket heller ikke 
 var i bestyrelsens, og dermed turførernes interesse. 

 I stedet besluttede vi at lave en forsøgsordning med søndagsture fra Aktivhuset i vinterperioden, således, at 
 de af jer, der nødigt går i mørke, kunne komme ud at gå i dagtimerne. 

 Starten var ikke en ubetinget succes, idet 15 ud af de 19 fremmødte, var medlemmer, der normalt også gik 
 torsdag aften. Men deltagerne var glade for initiativet, og interessen var trods alt til stede. Så vi gentog søn-
 dagsturene 2 gange, og ved den tredje søndagsvandring var der 28 fremmødte.  

 De tre søndagsvandringer har, sammen med vores øvrige arrangerede ture ud af huset, givet jer mulighed 
 for at gå med klubben i dagtimerne 7 gange i løbet af den mørke tid fra oktober til februar. 

 For vinterperioden 2020/2021 vil vi prøve at fastlægge datoer for alle søndagsvandringer i løbet af sensom-
 meren, således, at vi kan booke Aktivhuset i god tid, og melde datoerne ud til jer så tidligt som muligt. 

 Som vi plejer, vil vi give jer vores statistiktal over fremmøde og tilbagelagte kilometer – en statistik, som for 
 2019/20 tydeligt afspejler vores medlemsfremgang. 

 I 2019/20 har vi gået 50 ture, mod normalt 47-48 ture. (+4%) 
 På de 50 ture, har der været 1.176 deltagere, mod 912 deltagere, fordelt på 48 ture i 2018/19. (+29%) 
 Det gennemsnitlige deltagerantal per gang var 23,5, mod 19,5 i 2018/19. (+21%) 

 I 2019/20 har vi tilsammen gået 5.831 km, eller 117 km pr. gang. Året før gik vi 4.436 km, svarende til 92 km pr. gang. 
 (+31%) 
 Alle vores ”gamle” medlemmer er jo blevet et år ældre, og aldersspredningen blandt vores dejligt mange nye medlem
 mer er stor, så vores gennemsnitsalder har derfor ikke ændret sig ret meget. Vi er samlet set kun blevet 0,2 år yngre fra 
 marts 2019 til marts 2020, og er således nu gennemsnitligt 73,5 år. 
 

 Til slut vil vi gerne takke alle, som har hjulpet os i året der gik – det være sig til LadyWalk, til Greve Strandvandringen, til 
 samkørsel eller på klubaftener, når vi har haft hjælp behov – tusind tak alle sammen. 

Beretningen blev godkendt med stort applaus. 
 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Regnskabet viser et underskud på 9.978 kr. Lisa forklarede, at en del af årsagen til underskud er, at vi har købt bluser 
 og rygsække, og Linda bemærkede, at det var et bevidst valg fra bestyrelsens side, at bruge en del af vores overskud 
 på gratis kaffe til medlemsaftener, samt at betale en genstand på bakketuren.  

 
Budget for 2020 viser ligeledes et underskud på 7.225 kr. hvilket skyldes alle aflysninger i 2020 på grund af Corona re-

 striktioner. Vi mangler indtægter fra Lady Walk og Greve Strand vandring.  
 
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.  

Linda bemærkede, at hvis det viser sig, at vi kommer til at mangle penge, kan en mindre kontingentforhøjelse komme på 
 tale. Den største  post er indkøb til Greve Strand vandring. Vi vil fortsat ikke opkræve penge for kaffen på klubaftener. 
 Det er blevet meget besværligt at sætte kontanter i banken. Lisa skal helt til Roskilde.  

 
5: Behandling af indkomne forslag 

 
Marianne Meincke havde stillet følgende forslag: 

”Hvis det er muligt og kan betales ud af regnskabet, foreslår jeg, at bestyrelsesmedlemmerne i år og i hvert år fremover, 
 modtager en erkendtlighed for indsatsen i Greve Gangsport, f.eks. i form af et gavekort eller en vingave for et fast beløb, 
 f.eks. kr. 300 pr. person.” 

 
Bestyrelsens indstilling: 
 

Da såvel budgettet for 2020, som regnskabet for 2019 udviser stort underskud, er tiden ikke inde til honorering af besty
 relsens medlemmer. 

Bestyrelsen indstiller derfor til, at der stemmes Nej til forslaget. 
 Flere kommentarer fra de fremmødte bakkede op om Mariannes forslag, og Lisa nævnte at bestyrelsen havde aftalt, at 
 mødes på bakken for at prøvespise på en ny restaurant til vores Bakketur.  
 Mariannes forslag blev ændret til, at bestyrelsen en gang om året mødes til socialt samvær, og spiser en middag på 
 foreningens regning.  
 Forslaget blev vedtaget med tak fra hele bestyrelsen.  
  
6: Valg til bestyrelse 
 
 Linda og Lisa blev genvalgt til bestyrelsen 
 Jette Madsen blev genvalgt som revisor 

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

 Linda nævnte, at et par stykker fra bestyrelsen ønskede at blive afløst, og opfordrede de fremmødte til at melde sig som 
 suppleant. 
 Lene Julskov meldte sig, og blev valgt.  
 
 Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte. 
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7: Eventuelt  

På baggrund af underskud i regnskabet blev det nævnt fra de fremmødte, at det er muligt at søge kommunen om tilskud. 
 Linda nævnte, at vi fra bestyrelsens side har fravalgt tilskud fra kommunen. For det første skal tilskud til vores forening 
 søges til specifikke formål, og beløbets anvendelse skal dokumenteres, og ubrugte midler skal returneres. Endvidere 
 skal vi oplyse CPR numre på medlemmerne. Kommunen giver kun tilskud pr medlem til unge under 25 år bosiddende i 
 kommunen.  For det andet vil vi gerne kunne sige nej til de henvendelser vi får. F.eks. har vi ikke tilmeldt os vandre- 

festivalen i år.  
Kommunen har endvidere rettet henvendelse til os, om vi kunne oprette et hold for overvægtige, hvilket ikke er en mulig

 hed, bl.a. fordi vi ikke har turførere. Alle er velkommen om torsdagen til vores ture. Det burde være muligt for alle at gå 
 en af ruterne.  

 
Jonna Rasmussen nævnte, at vi fik mange nye medlemmer i forbindelse med vandrefestivalen sidste år, og det kunne 

 være et argument for at melde os igen.  
 
Linda bemærkede at vores medlemmer er underlagt restriktioner på grund af Corona, og vi kan ikke tage imod fremme

 de på de vilkår. Vi vil helt sikkert melde os igen i 2021, når restriktionerne forhåbentlig er blevet ophævet.  
 
Vi har tidligere søgt fonde, og fået tilskud fra Nordea Fonden til telt til Ladywalk og bussen til jul. Vi har også fået tilskud 
til bus fra DGI på 5.000 kr. . Bestyrelsen har ikke søgt fonde i år. Vi havde penge i kassen, og ville ikke være det be-
kendt. Det var før Corona, og vi overvejer at søge igen til næste år.    
 

 Igen i år blev der givet diplomer og rødvin, men bestyrelsen havde ændret på kriterierne. Der gives diplom til de to med
 lemmer, som har mødt op flest gange. Det er ikke fair at belønne det medlem, som har gået flest kilometer. 
 

 Karin var mødt op flest torsdage i alt 46 ud af 50, og Knud Erik var mødt 42 gange ud af 50. 

 Der blev trukket lod mellem de fremmødte om en flaske rødvin. Niels Jørgen Jensen og Käte Jensen var de heldige. 

 Linda takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45. 
. 
 

 

 


