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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

S

å fik vi - med 4 måneders corona-forsinkelse - afviklet vores ordinære generalforsamling. Referatet finder du her i nyhedsbrevet.

På generalforsamlingen fik vi valgt følgende; bestyrelsesmedlem Käte B. Jensen,
suppleant til bestyrelsen Jette Madsen og revisor Marianne Meincke. Stort velkommen til
jer alle tre.
Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde, der finder sted 4. august 2021.
Fra torsdag den 15. juli byder vi igen på en småkage til kaffen/teen.Vi er også begyndt, at
sætte kander med koldt vand frem, hvilket har vist sig, at være populært.
Vi håber at se rigtig mange af jer, ikke mindst til vores Bakketur - se side 2.
Varme sommerhilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde et nyt medlem velkommen. Lillian Madsen Vi håber du må få nogle gode timer sammen med os.
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BESTYRELSENS HJØRNE:

fo r ts a t

BAKKETUREN

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

KOMMENDE AKTIVITETER

Bakketuren
Søndag den 8. august.

Der er nu 3 ruter: 4-6
og 10 km.
Vandrefestival
Torsdag den 19 august.
Et ”åbenthus” arrangement i samarbejde med Greve Kommune. Alle er
velkomne.

Ekstra klub”aften”
Søndag den 14. nov.
Vi mødes kl. 10 og går som vi plejer
om torsdagen, men bare i dagslys.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Husk, husk, husk, at sidste tilmeldingsfrist til Bakketuren er torsdag den 22.7.
Pris i år (jubilæumsgave) : kr. 50,00 - til reg.nr. 5471, kontonr. 1116071, eller MobilePay til Lisa, tlf. 60631525
Afgang: Greve st. A-tog kl. 9.04, Hundige st. A-tog kl.
9.07
Vælg mad: Stjerneskud, Pariserbøf, Club sandwich eller Burger
m/pommes frites. Maden skal
vælges ved tilmelding.
For yderligere information, henviser vi til Greve GangPost nr.
50.
Greve Gangsport på FaceBook
Siden marts 2018 har Greve Gangsport haft sin egen lukkede gruppe på FaceBook. I alt er 30 af vores 73 medlemmer optaget i gruppen.
Alle gruppens medlemmer er velkomne til at lægge billeder op fra vores gåture, komme med kommentarer, forslag eller lignende.
Pt. er hovedparten af opslagene fra administrator
(formand Linda D. Winther), men kom bare frit frem og
læg noget op.
V A N D R E K A L E N DE R
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
nogen evt. selv gerne vil deltage i en anden forenings arrangement.

Tåspidsernes Efterårsmarch
Lørdag den 18. september.

Dato

Hvad

Hvem

Bemærkning

Tilmelding nødvendig

28. aug.

Furesøvandring

V. M. Alugod

Tjek Vandrekalenderen

4. sept.

Fødselsdagsvandring

Hvidovre MF.

Tjek Vandrekalenderen

18. sept..

Efterårsvandring

Taaspidserne

Vi stiller hold. Tilmelding nødvendig

At vi stiller hold betyder:
-at vi skal være (normalt) 11 deltagere.
-at klubben så betaler deltagergebyret.
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-at holdet modtager holdpræmie.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.
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Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 8. juli 2021

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år
Fastlæggelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 24 juni.
Valg af bestyrelse og revisorer jf. vedtægternes §5
Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år:
Linda
Lisa
Lis
Nini
Hans
Revisor Jette Madsen

ikke på valg
ikke på valg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg
modtager genvalg

Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år
Suppleant Lene Julskov
Rev.sup. Torben Olsen
7.

modtager genvalg
modtager genvalg

Eventuelt

Linda bød velkommen, og foreslog til dirigent Lene Julskov.
Der var ikke indkommet forslag, hvorfor det blev besluttet kun at vælge stemmetællere, hvis det
blev aktuelt i løbet af generalforsamlingen.
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.
Linda læste beretningen op. Regnskab og budget lå på bordene til alle medlemmer.
Beretning for Greve Gangsport for perioden marts 2020 – marts 2021
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Kære medlemmer
Denne beretning dækker perioden fra marts 2020 til marts 2021 – en periode, der næsten
udelukkende har haft en corona-dagsorden henover alt, hvad vi har kunnet foretage os, og alt, hvad
vi ikke har kunnet foretage os.
Af vores mange arrangementer året igennem, er det kun Bakketuren i august 2020, der blev gennemført. En tur, jeg desværre selv måtte melde afbud til i sidste øjeblik, men som jeg har hørt, var en dejlig tur.
Alt andet er blevet aflyst. Heldigvis har vi haft mulighed for at gennemføre aftengåturen i 9 ud af 12
måneder. Kaffen og småkagen måttet vi dog undvære i en lang periode, men motionen og den gode
snak på gåturene holdt vi fast i.
I bestyrelsen kunne vi ikke holde bestyrelsesmøder i 8 måneder, hvorfor det kun er blevet til 3 bestyrelsesmøder i de forgangne 12 måneder. Til gengæld har vi mailet flittigt med hinanden og forsøgt
at holde interessen fangen hos jer med lidt medlemsinfo i ny og næ.
Vores regnskab er desværre også præget af corona-nedlukningerne. Uden Lady Walk og Greve
Strand Vandring, er der kun kontingentindbetalingerne og lidt salg af rygsække og trimbøger på indtægtssiden. Godt, at vi er en solid forening.
Vi mister altid medlemmer i januar i forbindelse med kontingentbetalingen, men vi har heldigvis stadig
et flot højt medlemstal. Vi har nemlig – på trods af corona og manglende socialt samvær - fået en
håndfuld nye medlemmer i årets løb. Pt. er vi 73 medlemmer i Greve Gangsport.
Da vi i oktober måned måtte erkende, at Julemærkemarchen måtte aflyses, besluttede vi i bestyrelsen, at Greve Gangsport skulle donere et beløb til Julemærkehjemmene. Det blev til kr. 1.500,00,
svarende til 30 startgebyrer á kr. 50,00. Det blev meget vel modtaget.
Det, der i det forgangne år ærgrede os i bestyrelsen mest, var, at vi ikke kunne fejre vores 20 års jubilæum i november 2020.
Vi har arbejdet på flere alternativer, men uden held. Derfor er vi – som I allerede ved – endt med at
yde et større bidrag til traktementet på årets Bakketur.
Vi glæder os til at genoptage alle vores traditioner med fødselsdagslagkage, Julemærkemarch, juleafslutning, nytårskur, Havfruemarch osv. osv.
Vi plejer her under beretningen, at give lidt statistiktal over, hvor mange aftener vi har gået, hvor
mange der har deltaget, og hvor mange kilometer vi i alt har tilbagelagt. MEN, vi har jo ikke ført lister
i lang tid, så det kan vi ikke give jer i år. Til gengæld kan vi fortælle, at der til stort set hver eneste
aftenvandring i vinterens løb samt til søndagsvandringerne har været flere end 25 fremmødte pr.
gang, hvilket vi er meget glade for.
Noget andet vi plejer at gøre er, at takke alle vores hjælpere til diverse arrangementer. I år har det
alene været vikarer for vores turførere, vi har haft brug for – og derfor skal Karin, Lene og NielsJørgen have tak for indsatsen.
Når vi nu skal i gang med vores faste traditioner igen, så vil vi fra tid til anden få brug for en hjælpende hånd.
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Der, hvor vi altid har brug for hjælpere, er til pakning og rutevagter til Lady Walk og til afvikling af
vores Greve Strand Vandring, hvor medlemmer med cykler kan hjælpe med rutemarkeringerne og
hvor der er brug for smørrebrødsjomfruer og andre hjælpere i huset.
Men i hverdagen kan vi også have brug for hjælp – til at føre en gåtur, - til at møde ind og lave te og
kaffe parat, - til at rydde af og vaske op, - til at lægge bil og chauffør til ture i andre klubber, - til at
deltage i Aktivhusets årlige grønne dag, - til at bage en kage til Vandrefestivalen eller Greve Strand
Vandringen, - til indkøb – ja mulighederne for at give en hånd er mange.
Det er aldrig rart at skulle gå tiggergang for at få hjælp, og derfor har bestyrelsen i flere år talt om, at
oprette et hjælperkartotek, så medlemmer, der gerne vil bidrage i ny og næ, kan melde sig til. Så er
det lettere for os, at spørge – og man kan altid sige nej til en given opgave, så vi håber meget på, at I
vil melde jer under fanerne, så at sige.

I har sikkert set under punktet «Valg til bestyrelsen», at vi har en ledig plads. Vi skal nemlig sige farvel til Hans, der gennem mange, mange år har trukket et stort læs her i Greve Gangsport. Heldigvis
vil Hans fortsat gerne redigere vores nyhedsbrev – det er han også rigtig god til – og han vil gerne
føre 6 hhv. 7 km-turen, dog gerne med en fast afløser, så han ikke er bundet så meget. Det er vi virkelig taknemmelige for. Stor tak til Hans.
Slut på beretningen.
Beretningen blev godkendt med stort applaus.
Hans fik overrakt 3 flasker rødvin, og takkede for 10 års samarbejde i bestyrelsen.
”Der må yngre kræfter til”.
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet viser et overskud på 400 kr.
Budget for 21 viser et underskud på 13.325 kr. hvilket skyldes aflysninger i 2021 på grund af
Corona restriktioner. Vi mangler indtægter fra Lady Walk og Greve Strand vandring.
Endvidere henvises til beretningen, og fejringen af vores 20 års fødselsdag på bakken.
Regnskab og budget blev godkendt med klapsalver.
4: Fastlæggelse af næste års kontingent
På grund af de særlige corona-restriktioner de sidste to år, foreslog bestyrelsen en mindre
forhøjelse af kontingent for næste år. 150 kr. for enkelt medlemmer og 250 for familier.
Ingen medlemmer ønskede hemmelig afstemning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
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6: Valg til bestyrelse
Lis Romny og Nini Borup var på valg, og blev genvalgt for 2 år.
Til den ledige post i bestyrelsen opstillede Käte B. Jensen, og blev valgt for 2 år.
Lisa Berggreen og Linda D. Winther var ikke på valg.
Lene Julskov blev genvalgt som suppleant for 1 år. Lene er faktisk først på valg i 2022.
Bestyrelsen ønskede yderligere en suppleant, selv om en er tilstrækkeligt efter
vedtægterne.
Jette Madsen stillede op som 2. suppleant, og blev valgt for 2 år.
Valg af revisor
Jette Madsen var villig til genvalg, men da hun blev valgt til suppleant i bestyrelsen, skulle
der findes en ny revisor. Marianne Meincke stillede op, og blev valgt for en 2 årig periode.
Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte.
7: Eventuelt
Linda takkede medlemmerne for opbakningen i det forløbne år, på trods at de mange
restriktioner. ”Forhåbentlig bliver 2021 bedre, så vi sammen kan fejre fødselsdag, komme
på bakken, sige godt nytår, og tage på ture i andre foreninger”
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.

.
Greve, den
________________
Lis Romny /referent
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Greve, den

Greve, den

____________________
Linda D. Winther/formand

_______________________
Lene Julskov/dirigent

