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Hvor kan jeg gå?

BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

F

oråret er over os, og det er nu lyst, når vi går om aftenen. Når vi mødes igen efter påske, er
det måske endda lyst, når vi går hjem.

Generalforsamlingen er overstået, og det var dejligt igen at kunne slutte af med pølse, ost
og vin. Sammen med dette nyhedsbrev modtager I referatet fra generalforsamlingen, og jeg håber, at
de, der ikke kunne være til stede, vil give sig tid til at læse beretningen. Som det fremgår heraf, har vi
brug for jeres hjælp til Greve Strand Vandringen! Læs mere om dette på side 2.
Frem til 28. april kan I, vores gæve Ladies, tilmelde jer Ladywalk, der i år finder sted mandag den 30.
maj. Prisen er 170 kr., der kan indbetales på vores konto eller via MobilePay 781680. Husk at oplyse
din bluse str.
Det er også tid til tilmelding til Hedelandsvandringen lørdag den 7. maj. Tilmeldingsliste er lagt frem.
Hvis du tilmelder dig på e-mail, sms eller via Facebook, så husk at oplyse, hvilken distance du vil gå (6,
10 eller 14 km, eller en kombination af disse), samt om du ønsker
diplom og evt. kørelejlighed. Startstedet er nu igen fra Reerslev Skole,
Tingstedvej 40, Reerslev.
De bedste ønsker om en god påske til jer alle.

Bestyrelsen

SIDEN SIDST
er Hans’ hold begyndt at gå 7 km og med start kl. 18.50, så skal du med på den lange tur, skal
du møde lidt tidligere.
1

BESTYRELSENS HJØRNE

2

FORTSAT

Bestyrelsens sammensætning

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på sit møde 4. april 2022 konstitueret sig med
Linda D. Winther som formand og Lisa Berggreen som kasserer, hvilket næppe kommer
bag på nogen.

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve

Herudover består bestyrelsen af medlemmerne Lene Julskov, Jette Madsen og Lisbeth
Neve, samt suppleanterne Birgitte Lemming og Marianne Neve Petersen. Velkommen til
de nye – det er dejligt med friskt blod i bestyrelsen

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

JOBANNONCE – GREVE STRAND VANDRING
Startbord:

Fra ca. kl. 8-11 skal der sælges startkort, udleveres rutekort samt
udskrives diplomer med deltagernavn og gå-distance.(1 person)

Salgsbod:

Der skal sælges morgenbrød, kaffe og te ved arrangementets
start samt smørrebrød, øl, vand, kaffe/te og kage fra sidst på
formiddagen og til vi lukker (1 person eller 2 på deltid)

Køkken:

Klargøre morgenbrød, kaffe, te, lave smørrebrød, skære kage ud
(3 personer hele dagen)

Rutefolk:

Opmærkning af ruter kl. 7.30-ca.10, samt nedtagning af ruter fra
kl. 14. Jobbet kræver cykel. (2 personer, evt. 2 morgen og 2 eftermiddag)

Bakketuren søndag den 7.
august.

Opvask mv:

Vi bruger selvfølgelig ikke plastik, så vi skal løbende have vasket
op. Der skal også suppleres med kolde og varme drikke i salgsboden. (1-2 personer)

Vandrefestival torsdag den
1. september.

Som det fremgår, mangler vi mange hænder til Greve Strand Vandringen. Hjælperne er normalt til stede fra kl. 7.00-ca. 16.30, men selv om du kun har mulighed for
at hjælpe noget af dagen, hører vi meget gerne fra dig. For yderligere information,
ring til Linda, tlf. 20230869 hurtigst muligt.

KOMMENDE AKTIVITETER

Greve Strand Vandring, søndag den 12. juni.
Her er alle velkomne. Spred rygtet til venner og bekendte. Vi
sørger for godt vejr.

(med forbehold for ændring)

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

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

Vi stiller hold.

Ladywalk, mandag den 30.
maj.
At vi stiller hold betyder:
-at vi skal være (normalt) 11 deltagere.
-at klubben så betaler startgebyret.
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-at holdet modtager holdpræmie.
Vi arrangerer samkørsel, hvis du har
behov for kørelejlighed.
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