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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

S

å er der mindre end 14 dage til vores ordinære generalforsamling, og vi kan fortælle, at vi ikke har
modtaget nogen forslag til behandling.

Normalt lægges vores årsregnskab frem et par torsdage i karnappen til gennemsyn og budgettet udleveres
ved generalforsamlingen, men i år har vi valgt at udsende regnskab og budget til alle medlemmer, og du
finder det her i Greve Gangpost på side 3 og 4.
På generalforsamlingen skal vi have valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem, 2 nye suppleanter og 1 ny revisor.
Bestyrelsen har fundet kandidater til alle posterne inden den 24. marts, så ingen behøver at holde sig borte,

af frygt for at blive valgt. Selv om vi i bestyrelsen har et bud til alle poster, er man jo velkommen til at
stille op. Husk tilmelding til spisning senest den 17. marts.
Og a pro pos tilmeldingslister - i forbindelse med generalforsamlingen den 24. marts, vil der blive lagt
tilmeldingslister frem til henholdsvis Påskevandring fra Solrød Gl. Skole mandag den 18. april og til
Ladywalk på Tiøren mandag den 30. maj.
Tilmeldingsfristen til Påskevandring er torsdag den 7. april og til Ladywalk er fristen torsdag den 28. april.
Ladywalk koster i år 170 kr., og årets støttemodtagere er Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen.
Man er først ”rigtigt” tilmeldt Ladywalk, når deltagergebyret er betalt. Husk at oplyse din t-shirt-størrelse
ved tilmelding.
Hvis vi er min. 20 deltagere til Ladywalk, sætter vi partyteltet op og serverer sandwich og rosé efter

gåturen. Vi mangler en frivillig med anhængertræk og trailer, der kan hjælpe med at få vores telt og stole
fragtet til Amager og retur, hvis vi kommer op på 20 deltagere eller derover.
Vi ser frem til at se jer – vi skal jo have gang i hjulene igen.
Optimistiske forårshilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi har fået

Nummeret er:

781680
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BESTYRELSENS HJØRNE

FORTSAT

Ny mødetid for 7 km-holdet fra og med 31. marts 2022 – kl. 18.50
Vi skifter til sommertid sidste søndag i marts, og herefter vil Hans i hele sommerhalvåret føre en 7 km tur istedet for 6 km.
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

MobilePay 781680

For at holdets deltagere kan nå at få lidt kaffe/te og en lille snak med de øvrige
deltagere, starter 7 km-holdet kl. 18.50 fra og med torsdag den 31. marts
2022.
Når sommertiden slutter, starter alle hold samtidig igen.
____________________________________________________________________

KOMMENDE AKTIVITETER

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.
Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

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

Info – især til nyere medlemmer
Der er ikke gangsport den 14. april (skærtorsdag) og den 26. maj (Kristi
Himmelfart).

MEDLEMMERNES HJØRNE
Ishøj turen den 20. februar, var en kærkommen lejlighed til atter at mødes
til en dejlig gåtur i smukke omgivelser. For selv om vinden var bidende kold,
var humøret højt, da de 33 deltagere begav sig ud på ruterne. Dem var der
tre af. En på ca. 5, en på ca. 8 og en på ca. 10 km. De to ”lange”
hold mødtes ved Arken til en lille opstrammer, inden turen
gik hjemad på ikke altid lige farbare stier. Men tilbage til Mågen kom vi.
Der kunne vi så nyde, den velfortjente frokost.
Nu håber vi så bare, at vi kan afholde de kommende arrangementer på samme hyggelige måde, uden at Corona sætter en kæp i hjulet.
______________________________________________________________

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.

Hedelandsvandring, lørdag
den 7. maj.

På vores lukkede Facebook side, (Grevegangsport) holder Linda jer opdateret, hvis
nogen evt. selv gerne vil deltage i en anden forenings arrangement.

Vi stiller hold.

Dato

Hvad

Hvem

Bemærkning

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

24. april

Forårsvandring i
Holbæk

Holbæk Gangklub

Tjek Vandrekalenderen

1. maj

Forårstur—
Stokøbenhavn

Fodslaw Storkøbenhavn

Tjek Vandrekalenderen

7. maj

Hedelandsvandring

Taaspidserne

Vi stiller hold

8. maj

Mors dags travetur
i Dyrehaven

Gladsaxe Gangsport

Tjek Vandrekalenderen

Ladywalk, mandag den 30.
maj.
Vi stiller hold (min. 20)

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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