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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

E

fter 9 måneder uden møder, lykkedes det bestyrelsen at mødes den 12. maj, og det
var rigtig dejligt, at komme igang igen.

Coronarestriktionerne lempes løbende og vaccinationerne udrulles, så jo længere vi
kommer hen, jo lettere bliver det at samles.
Derfor har vi planlagt generalforsamlingen til at finde sted torsdag, den 8. juli kl. 20.10, efter en times gåtur. Det vil formentlig igen i år blive i atriumgården med en vand eller øl som
traktement. Indkaldelse og dagsorden følger medio juni.
Vi havde håbet, at kunne holde generalforsamling og jubilæumsarrangement samlet den 6.
juni, men det kan ikke lade sig gøre.
I stedet planlægger vi at fejre vores 20 års jubilæum i sidste halvdel af september. Så er vi
næsten blevet 21 år, men det må vi tage med. Nærmere følger, når detaljerne er på plads.
Den årlige Bakketur er fastsat til søndag den 8. august, så denne dato skal I også reservere.
Og endelig, så har vi i år sagt ja til igen at tilbyde en aftentur under Vandrefestivalen. Det bliver torsdag den 19. august, at vi byder borgerne velkommen til at gå med.

De bedste sommerhilsner.
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Det bliver lysere og
lysere
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BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT
Ud over hvad der allerede er nævnt, har vi flere skibe i
søen.
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

Søndagsvandringer: I løbet af sommeren, vil vi komme
med nogle datoer for disse vandringer som finder sted i
løbet af efteråret. Vi sætter stor pris på disse vandringer, da vi heldigvis ser nogle af vores medlemmer deltage, som ikke bryder sig om, at gå om aftenen når det er
mørkt.

Generalforsamling
Torsdag den 8. juli.
Vi går en time og derefter samles
vi i Aktivhuset.
Indkaldelse følger.

Bakketuren
Søndag den 8. august.
Vi har som sædvanlig to ruter, og
når vi er tilbage på Bakken, spiser
vi frokost sammen.
Nærmere følger.

Fødselsdag: Vi plejer også at markere vores fødselsdag i
november med kaffe/te og lagkage.

Julemærkemarch: Det har
i mange år været fast tradition, at vi deltager i den
årlige march, og dermed
støtter vi Julemærkehjemmene.
Det er i år den 5. december.
Planen er, at vi lejer en
bus, og finder et sted hvor der arrangeres Julemærkemarch. Der er normalt 2 ruter. En på ca. 5 km. og en
på ca.10 km.
Efter turen kører vi til et sted i nærheden, hvor der
serveres julefrokost for os. (det trænger vi til)

Et par timer senere gå turen tilbage til Greve.

Vandrefestival
Torsdag den 19. august.
Et ”åbent hus” arrangement i samarbejde med Greve Kommune.
Nærmere følger.
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Alt dette hører I naturligvis mere om, efterhånden som
vi får det planlagt.

