
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

 

F oråret er kommet, det er lyst, når vi går om aftenen. Og det lysner også hvad 

vacciner angår, så vi håber snart at se mange flere af jer igen. 

 

I bestyrelsen har vi planlagt det første bestyrelsesmøde i 8 måneder. Mødet finder sted 

12. maj, og derefter regner vi med at kunne melde dato ud for generalforsamling og an-

dre kommende arrangementer. 

 

Der er dog en enkelt ting, der ikke kan vente, og det er LadyWalk. Se afsnittet herom på 

side 2. 

 

Vi kan også oplyse, at vi har aflyst Greve Strand Vandringen den 6. juni 2021. Vi skal dog 

opfordre jer til fortsat at holde dagen reserveret. Nærmere følger medio maj. 

 

De bedste hilsner  

 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

Greve GangPost DATO:APRIL 2021 

ÅRGANG 9 NUMMER 48 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde 4 nye medlemmer velkommen. Kaj Jensen, Karin Jørgensen, Monica Mørk og 

Lone Pedersen. Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os. 

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Siden sidst  

  

  

  

Er der lys? 
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Vi planlægger bl.a. følgende 

aktiviteter. 

 

Lady Walk 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Bakketur 

 

 

 

 

 

 

 

Ture til andre foreninger i efteråret 

 

 

 

 

  

 

AKTIV ITETER  

  

BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT: 
LadyWalk 

På grund af risikoen for co-

ronasmitte, er LadyWalk i år 

bredt ud over 2 dage, nemlig 

søndag den 30. og mandag den 

31. maj. Der er 2 ruter: 7 og 

12 km. 

Der vil ikke være rutevagter, 

og derfor skal vores herrer 

ikke i aktion i år. Det betyder 

også, at vi i bestyrelsen har be-

sluttet ikke at stille telt op, 

som vi plejer. 

Egentlig ville vi heller ikke stille hold, men nu prøver vi alligevel. 

Vi tager samlet afsted fra Greve Station søndag den 30. maj, kl. 

13.00. Så følges vi ad til Tiøren, Amager Strandpark. 

Prisen for at deltage er kr. 150,00. 

Tilmelding kan ske ved at besvare denne mail. Husk at oplyse hvil-

ken størrelse T-shirt du bruger ( S, M, L…) 

Samtidig bedes du indbetale kr. 150,- på vores konto i Nykredit 

Bank, reg. Nr. 5471, konto nr. 111 6071 eller på MobilePay til Lisa 

på nr. 60 63 15 25. 

 

SIDSTE FRIST for tilmelding/indbetaling er torsdag den 29. 

april. 

 

 

 

Greve Gangsport på FaceBook 

Vi har en lukket gruppe på FaceBook. Som medlem af Greve Gangsport kan du også  

blive medlem af FaceBook-gruppen. 

Du søger bare efter Greve Gangsport, eller bruger linket fra vores hjemmeside, 

og når du har fundet os, beder du om at blive medlem, hvorefter administrator 

godkender dig. 

Vi slår billeder op fra vores ture og arrangementer, og medlemmerne er meget velkom-

ne til at bidrage til indholdet. 

Der er pt. 30 af vores ca. 70 medlemmer, der også er medlem af Facebook-

gruppen. 

Administrator af gruppen er vores formand Linda. 

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 


