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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlem

D

u sidder nu med nyhedsbrev nr. 50 foran dig. Vi håber at du er glad for Greve GangPost, som er bestyrelsens primære
talerør til medlemmerne. Nyhedsbrevet har alle årene været skrevet og redigeret af Hans, der på næste side har skrevet
lidt om nyhedsbrevets historie.

Og nu vi er ved jubilæer, så rundede Greve Gangsport i november 20 år - 2000-2020. Det ville vi rigtig gerne have fejret, med mere
end blot den sædvanlige lagkage til kaffen, men sådan blev det jo ikke. End ikke lagkagen kunne vi få.
Så vi har ledt efter alternative måder at fejre det på, men grundet udskudte konfirmationer og andre fester, vil det ej heller være muligt, at fejre det til september, som vi ellers meldte ud i sidste nummer af Greve GangPost.
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Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i stedet vil forkæle medlemmerne med et pænt tilskud til årets Bakketur, således, at egenbetalingen bliver minimal. Se om Bakketuren på næste side.
Endelig er der med dette nummer af Greve GangPost indkaldelse til generalforsamlingen den 8. juli 2021. For at vi kan sikre, at der er
siddeplads til alle, beder vi jer om at tilmelde jer. Der vil ligge en tilmeldingsliste fremme i karnappen fra på torsdag. Hvis I ikke kommer ned og går de næste 3 torsdage, kan I også melde jer til på formand@grevegangsport.dk eller ved sms til 20230869. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 1. juli.
Som tidligere oplyst, bliver generalforsamlingen i år kun ledsaget af en øl eller en vand.
Den vakse læser vil se, at vi får en ledig plads i bestyrelsen, idet Hans, efter mange år, har valgt at stoppe. Derfor skal vi have valgt et
nyt bestyrelsesmedlem. Vi har i bestyrelsen også talt om, at det ville være dejligt med en ekstra suppleant, selvom vores vedtægter
kun foreskriver, at der skal være én af slagsen.
Det strider imod ligestillingsloven, at søge efter et bestemt køn til en stilling/post, men uden både Henning og Hans, vil det være rigtig
dejligt, om der mellem vores mandlige medlemmer var et emne eller to. Men alle må gerne tænke over, om I kunne have lyst til at
deltage i bestyrelsesarbejdet.
De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
ER DET BLEVET MULIGT IGEN AT KØBE MULEPOSER OG T -SHIRTS OM TORSDAGEN.
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BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT
Bakketuren
Søndag den 8. august 2021 skal vi i Dyrehaven og gå hhv. 6 km og 10 km. Der er fællesafgang med
A-toget fra Greve St. kl. 09.04 eller Hundige St. kl. 09.07, ankomst Klampenborg St. kl. 10.00.
Kører man selv til Klampenborg, skal man være på stationen kl. 10.00. Der er betalings-parkering i
skoven bag stationen.
Herefter går vi i samlet flok til det gamle egetræ til fællesfoto, hvorefter gåturene begynder. Under
vejs runder begge hold Eremitageslottet, hvor vi holder pause og får en Enkelt.
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

Generalforsamling
Torsdag den 8. juli
Vi går en time og ca. kl. 20.10 holder
vi generalforsamling.
Foreningen giver en øl eller
vand.
Tilmelding nødvendig.

Bakketuren.
Søndag den 8. aug.
Vi gør som vi plejer. 2 hold. Pause
ved Eremitageslottet. Fælles frokost
Se under BESTYRELSENS HJØRNE.

Vandrefestival
Torsdag den 19. august.

Efter gåturene mødes vi på Restaurant Bøgely. Her spiser vi en let anretning - se nedenfor - og
derefter er der mulighed for at gå rundt på Bakken på egen hånd, før man drysser hjemad.
Det koster i år 50 kr. at deltage i Bakketuren. Ved tilmelding, der er bindende, betales de 50 kr. til
vores konto i Nykredit Bank, reg.nr. 5471, kontonr. 1116071, eller via MobilePay til Lisa på tlf.
60631525.
I år er der hverken platter eller buffet. I stedet har I mulighed for at vælge mellem disse 4 retter ;
Stjerneskud, Pariserbøf, Club Sandwich eller Burger m/fritter.
Til maden kan I vælge mellem en øl, en vand eller et gl. vin. Alt dette for kun 50 kr., da klubben
giver resten i anledning af vores jubilæum. Vil man have mere end en øl, envand, et gl. vin, eller vil
man have en snaps, er dette for egen regning.
Husk at oplyse, hvilken anretning, du ønsker, når du tilmelder dig. Det vil blive lagt tilmeldingsliste
frem om torsdagen, men som altid, kan du også tilmelde dig på mail formand@grevegangsport.dk.

MEDLEMMERNES HJØRNE
NYHEDSBREV—Greve GangPost: Det første udkom
nov. 2012 med en bøn om, ”om der dog ikke var en, der ville
være formand?”
Det fik vi så i april 2014 fremgår det af Nyhedsbrev nr. 8 Det
blev Linda.
I 2014 kunne vi glæde os over, at Sydkysten omtalte vores Greve
Strand Vandring. Det gav nye kunder i butikken.

50

I 2015 introducerede vi ”Siden sidst” Her oplyste vi navne på nytilmeldte medlemmer. Rubrikken har næsten været i brug uafbrudt siden. Dog har coronaperioden
været hård.

Nærmere følger.

I december 2015 begyndte vi at liste andre foreningers arrangementer op, således at
vores medlemmer selv, hvis de ville, kunne samles om at deltage, uden foreningen
nødvendigvis behøvede at arrangere. Det er der en del der har benyttet sig af.

Andre arrangementer.

I juli 2016 kunne vi med glæde meddele at Nordea fonden havde givet os et telt, vi
kunne benytte til f.eks. Lady Walk. Tak til Nordea.

Vi stiller hold til:
Der er 2 ture på programmet i
september og oktober. Se aktivitetslisten side 5.
At vi stiller hold betyder:

I nummer 31 fra juni 2018 kunne vi første gang meddele, at vi deltog i Vandrefestivalen. Et samarbejde med Region Sjælland og Greve Kommune.
I feb. 2019 blev det annonceret, at kaffen/teen om torsdagen, nu var gratis.

I nummer 40 fra december 2019 indførte vi ekstra klubdage. I vinterhalvåret er der
mange der ikke kan lide at gå i mørke, derfor startede vi nogle søndage kl. 10 som
alm klubdag.

-at vi skal være (normalt) 11 deltagere.

Nr. 42 fra marts 2020 kunne vi berette om corona.

-at klubben så betaler deltagergebyret.

Bestyrelsens hjørne: Som regel kort orientering fra vores formand.

-at holdet modtager holdpræmie.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.

Medlemmernes hjørne: Korte omtaler af vores aktiviteter.
Nogle medlemmer er flinke til at tage billeder vi kan bruge enten her eller i galleriet.
Tak for det.
Alle 50 numre er tilgængelige fra vores hjemmeside.
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Lady Walk 2021
Søndag den 30. maj var vi 6 damer, der dog afsted med tog og Metro til Femøren for at gå
Lady Walk i Amager Strandpark.

Det var dejligt solskinsvejr, og trods en frisk vind, rigeligt varmt til de bare arme.
Det var en ny oplevelse, at gå Lady Walk på en søndag. Strandparken vrimlede med mennesker der hyggede sig og solede sig, og mange var i vandet. Der var vindsurfere - også på
rulleboard, der var sejlbåde i massevis, og i det hele taget et leben, der ikke var knyttet til
Lady Walk.
Med arrangementet bredt ud over 2 dage, var der langt færre deltagere på ruten, så man
gik ikke og kæmpede om pladsen eller om at komme udenom nogen på strandpromenaden.
Det var en rigtig dejlig og hyggelig tur, mæhhhhn, vi savnede sandwichen og den kolde rosévin i teltet - og alle jer andre :-)
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT
TORSDAG DEN 8. JULI 2021 KL. 2010 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 24. juni 2021.

6.

Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægternes § 5.
Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år.
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Linda

ikke på valg

Lisa

ikke på valg

Lis

modtager genvalg

Nini

modtager genvalg

Hans

modtager ikke genvalg

Revisor Jette Madsen

modtager genvalg

Revisor Maiyanne Zeterwall ikke på valg
Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år.
a.

Suppleant Lene Julskov

modtager genvalg

b.

Rev. Sup. Torben Olsen

modtager genvalg

7. Eventuelt.

Der er tilmelding, så vi kan skaffe plads til alle, og vi følger myndighedernes anvisninger.
Vi serverer en øl eller vand under generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet, kan også sendes til: formand@grevegangsport.dk
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AKTIVITETSLISTE
2021/2022

Måned

Dato

Aktivitet

Bemærkning

juli

8

Generalforsamling

Tilmelding nødvendig.

august

8

Bakketur

Tilmelding nødvendig.

august

19

Vandrefestival

Ingen tilmelding.

september

18

Tåspidsernes Efterårsmarch

Tilmelding nødvendig.

oktober

31

Østsjællandsmarch Køge

Tilmelding nødvendig

november

14

Søndagstur

Som alm. klubdag.

november

18

Fødselsdag 21 år lagkage

Tilmelding nødvendig.

december

5

Julemærkemarch

Tilmelding nødvendig

december

7

Juleafslutning med glögg

Tilmelding nødvendig

januar

6

Nytårskur med bobler

Ingen tilmelding.

januar

23

Søndagstur

Som alm. klubdag.

februar

13

Ishøjtur

Tilmelding nødvendig.

maj

30

Lady Walk

Tilmelding nødvendig.

juni

12

Greve Strand Vandring

Åben for alle.
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Dette er det foreløbige program for 2021/2022. P.g.a. Corona-situationen kan der hurtig komme ændringer, men rettelser og
nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside.

www.grevegangsport.dk
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