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BESTYRELSENS HJØRNE

K

ære medlemmer
Så blev det igen muligt at mødes indendørs efter gåturene, og vi fik – med nogen forsinkelse – ønsket hinanden godt nytår.

Vi glæder os til at invitere jer til generalforsamling med pølse, ost og vin, som ”i gamle dage”. Den ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 24. marts 2022, kl. 20.10, og indkaldelse med
dagsorden finder I bagerst i dette nummer af Greve GangPost.
På grund af forplejningen, skal vi bede jer om tilmelding til arrangementet. Vi lægger liste frem, men
man kan også tilmelde sig ved at skrive til formand@grevegangsport.dk.
Bestyrelsen har ændret sammensætning siden sidst. Lis Romny er udtrådt, da hun flytter til Aalborg.
Lene Julskov er indtrådt i stedet. Nini Borup er udtrådt af helbredsmæssige årsager, og Jette Madsen
er indtrådt i stedet.
Vi vil gerne takke Lis og Nini mange gange for deres trofaste indsats for klubben gennem mange år.
I dette nummer af Greve GangPost kan du også læse om kommende arrangementer, og om vores efterlysning af hjælpere til henholdsvis LadyWalk og Greve Strand Vandring.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde et nyt medlem velkommen. Kalle Adamsson. Vi håber du må få nogle hyggelige timer sammen med os.
Vi har besluttet at Greve Gangsport skal have egen MobilePay. Nummeret får I på mail, lige så snart,
vi har modtaget det. Indtil da, beder vi jer betale via bankoverførsel
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BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT
Kontingent for 2022
I januar er det som altid tid til kontingentfornyelse. Hvis du skulle have glemt det, så kan du
bare skynde dig at betale nu.
—————————————————————————————————————
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

Ishøjturen 2022 er den
20. februar.

Ishøj-turen søndag den 20. februar 2022
Årets Ishøj-tur starter fra Café Mågen i Hundige Havn, hvor vi mødes kl. 10.00. Har du
ikke bil selv, så grib fat i en af os andre, så skal vi nok sørge for transport.
Der vil være 3 ture, ført af Lisa, Linda og Hans. Længden er lidt usikker, men det bliver helt
sikkert længere end vores sædvanlige torsdagsture. Formentlig omkring 5, 8 og 10 km.
Kl. 12.15 har vi bestilt bord på Café Mågen, hvor vi indtager den mad, vi hver især har bestilt og betalt hos Lisa. Du har følgende valgmuligheder:

1.

Sejlermenu (Lun fiskefilet + 2 stk. uspec. håndmadder + 1 snaps og 1 alm. øl)kr.
85,00

2.
3.

Stjerneskud – her skal drikkevarer købes separat
Flæskestegsandwich – her skal drikkevarer købes separat

Tilmelding nødvendig.

Ekstra ”klub aften”
Søndag den 20. marts.
Vi mødes kl. 10 og går som vi plejer
om torsdagen, men bare i dagslys.

Generalforsamling, torsdag
den 24. marts.
Tilmelding til spisning nødvendig.

Greve Strand Vandring, søndag den 12. juni.

kr. 118,00
kr. 60.00

V i l æ g ger t ilm e ld in gs list e fr em , h v or du s k a l hu sk e a t a fkr y ds e d it va lg a f
m a d . B e ta ling ifb m . t ilme ldin g .
———————————————————————————————————–—

Påskevandring fra Solrød Gl. Skole mandag den 18. april 2022
2. påskedag afholder Køge Vandreforening traditionen tro Påskevandring fra Solrød Gl.
Skole. Uanset om vi har stillet hold eller ej, har der altid været gængere fra Greve Gangsport til dette arrangement, hvor der plejer at være en tur til Karlstrup Kalkgrav og en
anden tur til Trylleskoven. Begge ture er smukke.
I år har vi igen valgt at stille hold til Påskevandringen, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Påskevandring i Solrød,
mandag den 18. april (2. påskedag)
Vi stiller hold.

Hedelandsvandring, lørdag
den 7. maj.

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.
Dato

Hvad

Hvem

Bemærkning

30. jan.

Køge Å sti vandring Køge Vandreforening

Tjek Vandrekalenderen

5. og 6.
marts

Vintertur ved Køge Køge Vandreforening

Tjek Vandrekalenderen

19. marts

Hillerød Vandring

Gribskovens Hårde
Kerne

Tjek Vandrekalenderen

27. marts

Krudtuglevandring

Gangf. Krudtuglerne

Tjek Vandrekalenderen

18. april

Påskevandring i
Solrød

Køge Vandreforening

Vi stiller hold

Vi stiller hold.

Ladywalk, mandag den 30.
maj.
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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BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT
Hjælpere til Ladywalk
Greve Gangsport har mulighed for at tjene penge ved at stille hjælpere til Ladywalk. Vi plejer at stille
med 8 personer (mænd og kvinder) til arbejdet med at pakke rygsække i dagene op til Ladywalk, samt 5
personer (mænd) til at stå rutevagt på selve aftenen, der i år er mandag den 30. maj.
På pakkedagene møder man kl. 9.00 til morgenkaffe, pukler på til ved frokosttid, hvor der serveres håndmadder. Så arbejdes der igen til ca. 15.30, afbrudt af en kaffepause med kage til.
Selv om der er travlt, hygger vi os også.
Rutevagterne møder ind på Femøren kl. 1600, tidligere, hvis vi skal have slået telt op. Rutevagternes opgave er at dirigere damerne den rigtige vej.
Hvis vi i Greve Gangsport tilmelder minimum 20 damer til Ladywalk, sætter vi vores partytelt op, så vi
har et samlingspunkt, og så vi efter gåturen kan hygge med sandwich og rosévin. Rutevagterne plejer at
slå teltet op og pakke det sammen igen. Har du anhængertræk på din bil, er det lige dig vi står og mangler.
Pt. har vi på vores ”Hjælperliste” 5 pakkere og 3 rutevagter, så har du lyst til at være med, så ring hurtigst muligt til Linda på tlf. 20 23 08 69, da vi meget snart skal give melding om hjælpere.

Hjælpere til Greve Strand Vandring
Den 12. juni 2022 afholder vi Greve Strand Vandring fra Aktivhuset. Det er Greve Gangsports
tilbud til vores naboklubber, til folk i lokalsamfundet, til vores egne medlemmer, deres familie
og venner. Ja, alle er velkomne.
Arrangementet indebærer, at vi skal mærke ruterne op, tilberede smørrebrød, sælge forplejning, og rydde op og pille rutemarkeringer ned
igen. Hjælperne er ”på” fra kl. 7 til ca. kl. 16.
Ud over bestyrelsen, plejer vi at have brug for
10-12 hjælpere på dagen. Flere af vores tidligere
hjælpere har forladt klubben, eller kan blot ikke
mere, så vi mangler virkelig hjælpere til årets arrangement.
For at vi kan sove roligt om natten, hører vi gerne fra jer allerede nu, hvis I vil være hjælpere den 12.
juni. Pt. mangler vi omkring 7-9 personer.
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Vi skal bruge cyklister, der kan blive lært op af Hans i, hvordan man afmærker ruter.
Vi skal bruge smørrebrøds-jomfruer/svende
Vi skal bruge en til salgsboden, en til at skrive diplomer, en til at fylde op med øl, vand, kaffe mv. og
gå til hånde med diverse ad hoc-opgaver

Tal med os, skriv dig på ”Hjælperlisten” – vi glæder os til at høre fra dig.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREVE GANGSPORT
TORSDAG DEN 24. MARTS 2022, KL. 20.10 I AKTIVHUSET
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 10. marts 2022
Valg af bestyrelse og revisor, jf. vedtægternes § 5
Valg til bestyrelsen:
Linda D. Winther
Lisa Berggreen
Lene Julskov
Jette Madsen
Kate B. Jensen
suppleant
suppleant

modtager genvalg (2-årig periode)
modtager genvalg (2-årig periode)
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
Vakant (1-årig periode)
Vakant (1-årig periode)

Valg af revisorer:
Maiyanne Zeterwal
modtager ikke genvalg (2-årig periode)
Marianne Meincke
ikke på valg
Torben Olsen – suppl. modtager genvalg (1-årig periode)
Eventuelt
OBS OBS OBS
Efter generalforsamlingen byder vi på pølse og ost samt vin. Tilmelding hertil er
nødvendig. Man kan naturligvis deltage i selve generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.
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