
 
           Beretning - Taaspidsernes Generalforsamling 
                           den 15. februar 2017 

                                                                                     

Vi starter året med en lille praktisk bemærkning: Bortset fra vores Fødselsdagsvandring, vil alle vore arrangementer ud 
over vore normale træningsture, kun bestå af en tur på 1 time da vi ellers kommer for sent i gang.     
 

Medlemstallet den 31. december var på 245 medlemmer fordelt på 199 husstande, en lille fremgang på 7 medlemmer i 
forhold til sidste år.  Vi ligger nogenlunde konstant omkring  235  til 245. Nogle går fra og nogle kommer til. 
 

Af turledere mangler vi ingen akut, men vi kan altid bruge nye turledere, især om onsdagen. 
 

Hjerteforeningens Motionstur den 1. januar:                                                                                                                    
Vi var 17 der gik fra Medborgerhuset til Herstedøster Skole og vi var ca. 230 der deltog i turen derude. En rigtig god 
tur som jeg varmt kan anbefale, også fordi den støtter en god sag. 
 

Nytårshygge den 6. januar:                                                                                                                                              
Atter en hyggelig aften hvor vi ønskede hinanden godt nytår. Vejret var fint efter årstiden, så vi var 17 ude at gå, men 
57 deltagere i alt. 
 

Kyndelmissevandring den 30. januar: 
Trods udsigt til regn, trak udsigten til Gullachsuppen stærkere da vi afholdt årets Kyndelmissevandring. Ca. 53 
gængere var mødt op til en gang suppe der denne gang var lavet af Solveig, da Ingrid og Else var forhindret.  
Tak til Solveig for en god suppe. 
 

Søndagsturene:  
I løbet af de 3 md. har der været 211 ude at gå på 7 km turen og 53 på 10 km-turen om søndagen, altså 264 gængere. Vi 
har gået 1995 km i alt.  
En lille fremgang fra sidste år hvor vi var 274 gængere, men en nedgang i antal km hvor det ”kun” blev til 1.629 km. 
 
Søndagsfrokost den 3. april. 
Vores traditionelle Søndagsfrokost blev denne gang holdt på Wok Sushi restauranten på Taastrup Torv, og efter hvad 
vi forstod på de 42 deltagere der var med, (sidste år var vi 39), kan vi godt gentage succesen i 2017. Betjeningen var i 
top og det samme var kvaliteten af maden.    
 
Medlemsaften den 6. april: 
Her havde vi ølsmagning hvor medlemmerne under ledelse af Jens Wiinholt for 50 kr. havde mulighed for at smage op 
til 26 forskellige slags øl. Vi var 52 der var mødt op og havde en rigtig hyggelig aften.                                                          
En stor tak til Jens. 
 

Hedelandsvandring den 7. maj: 
219 gængere trodsede det fine vejr  med høj solskin og masser af frisk luft og fik en god tur i Hedeland. Kun et par 
stykker var lidt i tvivl om rutens videre forløb fra Naturhytten, hvilket til dels skyldtes at de var startet for tidligt fra 
Startstedet. 
 

Ladywalk den 30. maj:                                                                                                                                                        
Ca. 7.800 piger var mødt op på Tiøren. Heraf kom de 129 fra Taaspidserne. Her en lille nedgang fra året før på ca. 400 
piger, totalt set altså.  
 

Digitalisering:                                                                                                                                                                        
Fra juli md. har alle med E mail adresse, fået tilsendt dels Nyhedsbreve  med forskellige oplysninger fra foreningen 
dels Motionsgang – i farver – som mail. Alle der ikke har mail får Motionsgang og nyhedsbreve udleveret.                                                         
Førstnævnte har desuden haft mulighed for at hente dem i Medborgerhuset på papir, hvilket en del  har benyttet sig af. 
Det har medført en del lettelse ved omdeling og forsendelse af diverse tryksager, da omkring 90 % har E-mail.           
Vi er også kommet på Facebook i årets løb. Det er en åben profil, som kan ses af alle. Derfor vil kun alle vore åbne 
aktiviteter blive foromtalt her. 
          Vend 



 
Bakketuren den 6. august:                                                                                                                                                   
29 deltog i Bakketuren hvoraf 11 gik på 32 km ruten og 16 gik på 14 km ruten. 
 

Grillaftenen den 12. august:                                                                                                                                               
Her var vi 32 der var mødt op til en rigtig hyggelig aften. Igen i år skal der lyde en stor tak til jer der hjalp os med at 
bære grejet tilbage til bilerne. 
 

Frivillighedsdagen den 10. september:                                                                                                                             
Her var vi små 15 foreninger, ikke så mange som sidste år der gav mulighed for at ”kikke lidt indenfor”. Vejret var fint 
og der var en del mennesker vi fik snakket med. 
 

Taastrupvandring den 24. september:                                                                                                                           
Trods det fine vejr, var der kun 91 der deltog (sidste år var der 92). Næste år skifter turen navn til                   
Taaspidsernes Efterårsvandring.      
 

Fødselsdagsvandring den 5. oktober:                                                                                                                               
Her var vi 50 deltagere der var mødt op, hvoraf de 35 var ude at gå. De resterende kom ”bare” for at nyde samværet, 
kaffen og lagkagerne.                
 

Medlemsaften den 2. november:                                                                                                                                         
44 medlemmer var mødt op til et foredrag om gigt. Pigerne havde lavet en god kaffe og kagen var bestemt heller ikke 
at foragte hvorimod foredraget om gigt kunne have været noget bedre. 
 

Julemærkemarch d. 4. december: 
Denne gang kørte vi til Skælskør hvor vi startede fra Julemærkehjemmet kl. 9,00 
Vi var 59 der deltog fra Taaspidserne, men der var mødt 1.711 op i alt, så det må siges at være rigtig flot. Bagefter 
spiste vi på restaurant Solsikken i Skælskør. 
 

Julehygge den 7. december:                                                                                                                                               
Her var mødt 53 op. 17 fulgte Preben på en times vandretur.       
 

Taaspidsernes Rejseudvalg                                                                                                                                            
havde 2 ture i 2016 begge på "Gudernes Stræde".         

Første tur den 19. juni gik fra Roskilde for 20 km. og fra Gadstrup for 10 km. ruten. Begge ruter endte ved Mosede 
Fort, hvor Søren grillede til os. En dejlig tur med en fin afslutning. 

Den anden tur var den 20. august. Her startede vi alle i Kirke Såby. Der var 2 der stoppede i Lejre efter  ca. 10 km., 
mens de øvrige fortsatte til Gadstrup, hvorfra de tog toget hjem.  
 

Rejseforeningen af 2007                                                                                                                                                       
har som vanligt haft to ture - en bustur for alle og en lidt hårdere tur.     

Busturen løb af stablen i maj og gik til Slesvig. Højdepunktet på turen var en tur til Helgoland. Helgoland er en meget 
lille kuperet ø, med et fantastisk fugleliv, så det var en stor oplevelse. Herudover gik vi ture på en pilgrimsrute, langs 
Kielerkanalen og til Haddeby. Vi var også så heldige at se en by med rigtig mange storkereder.      

Den anden tur gik til Skotland, hvor vi gik ad the Great Glen Way. Her gik vi på gode ruter op i højderne, med udsigt 
over Loch Ness søen. Vi sejlede også på Loch Ness søen. Der var en fantastisk flot udsigt fra højderne ned over søerne 
vi gik langs samt store forekomster af lyng. Vi boede på bed and breakfast, nogle gange boede vi 4 steder, selvom vi 
havde begrænset deltagerantallet til 16 personer. 
 

Til sidst skal der lyde en tak til alle jer der bakkede op om vore arrangementer og en meget stor tak til alle vore 
hjælpere der gennem året har hjulpet, dels med vore ugentlige ture dels på vore arrangementer. Uden jer kunne vi intet 
gøre. 

December 2016   
Gangforeningen Taaspidsernes bestyrelse  

 


