
                                                                       

 

 

Bestyrelsens beretning til 

Taaspidsernes generalforsamling den 13. februar 2019. 

 

 

Medlemstallet den 31. december var på 207 medlemmer. 

 

Tirsdags- og onsdagsture samt turledere. Vi mangler akut 2 turledere på tirsdagens 5 km rute og vi kunne også godt 

bruge nogle til om onsdagen. Om onsdagen er der p.t. en 6 km rute, men når vi kommer frem til 1. april vil der også 

være en 10 km rute. Vi har skåret ned på ruterne onsdag aften her i vinter pga. deltagerantallet. 

 

Generelt, hvis du har lyst til at blive turleder, så vil de erfarne turledere hjælpe dig i gang. Hvis ikke du selv har 

lyst/mulighed for at finde ruter af en passende længde, har vi mange ruter liggende i Medborgerhuset. Så hold dig 

endelig ikke tilbage. Disse ruter er der, hvor flest af vores medlemmer kommer.  

 

I de første måneder af året, har vi ikke ført regnskab med hvor mange, der har været ude at gå, men vi er ca. 100 

Taaspidser om tirsdagen og ca. 20 onsdag aften. 

I de sidste måneder af året har vi gået således: 

Tirsdage: 

5 km holdet 229 deltagere, 6 km holdet 808 deltagere, 10 km holdet 834 deltagere og 15 km holdet 288 deltagere. 

Onsdage: 

6 km holdet 387 deltagere og 10 km holdet 129 deltagere. Det lave antal deltagere på 10 km holdet skyldes til dels at 

vi har aflyst 10 km holdet fra oktober og frem. 

 

Så alt i alt har vi på vores træningsture i 8 måneder gået 22.265 km – hertil kommer vores søndagsture og andre 

arrangementer. Det er da meget godt gået. 

 

Søndagsturene:  

Vesla og Preben har i løbet af årets første 3 måneder som vanligt stået for søndagsturene. Vesla har ført holdt på 7 km 

hver søndag og Preben ført et hold på 10 km, når der ikke har været ture i de nærliggende foreninger. 

 

Vi har gået 7 km ruten i 11 uger med 159 deltager og 10 km ruten i 7 uger med 45 deltagere. Vi har gået i alt 1.493 km 

på disse ture. Vesla har ført disse søndagsture i 28 år, fantastisk. Vi håber at vores afslutningsfrokost også i 2019 kan 

være på Wok sushi, et sted vi er meget glad for at komme på. 

 

Opmærkere: 

På vores to store arrangementer Hedeland først i maj og Efterårsvandringen medio september mangler vi ligeledes 

hjælp til at mærke ruterne op. Begge arrangementer finder sted om lørdagen, og så vidt det er muligt mærker vi ruterne 

op om fredagen. Men lørdag tjekker vi ruterne og vi tager ligeledes opmærkningen ned om lørdagen. Så hvis du kunne 

have lyst til at give et nap med mangler vi altid nogle til at mærke op eller tage opmærkningen ned. Du vil altid 

komme sammen med en af de hjælpere, der har prøvet det før. 



 

Bestyrelsesposter: 

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en indsats i bestyrelsen, vi har vi 2 ordinære poster ledige. Hvis du vil høre 

lidt mere om, hvad det indebærer, kan du kontakte formanden på tlf. 30 28 77 15. Vi har ca. 8 bestyrelsesmøder om 

året, men herudover deltager vi, så godt vi kan, i at få foreningens arrangementer løbet af stablen, sammen med vores 

mange hjælpere, der også gør en stor indsats. 

 

Det er nødvendigt med nye bestyrelsesmedlemmer, hvis ikke vi skal indskrænke vores aktiviteter. Da alle vores 

aktiviteter er godt besøgt, vil det være lidt ærgerligt.   

 

Hjerteforeningens Motionstur den 1. januar 2018: 

Der var en lille flok, der gik fra Medborgerhuset til Herstedøster Skole. Men vi var mange taaspidser, der selv kom ud 

til skolen og gik de 6 km op over Herstedhøje. Tak til Preben for at føre turen. Jeg tror ikke, der var nogen, der gik 

hjem – de fleste fik vist et lift, med dem der kørte ud. 

  

Nytårshygge den 3. januar:         

Vi var 18 der gik 5 km, inden vi mødtes med de 27 andre i Medborgerhusets lille sal, hvor vi ønskede hinanden godt 

nytår over et glas boblevand og kransekage. 

 

Kyndelmissevandring den 3. februar: 

Igen i år fik vi en dejlig suppe på denne tur. Det er dejligt på sådan en kold vinterdag med en dejlig varm suppe. Vi var 

ca. 35 ude at gå på de 4 førte ruter.  Stor tak til Solveig for en dejlig suppe                                                                                                                                    

 

Søndagsfrokost den 25. marts: 

Vores traditionelle Søndagsfrokost blev også denne gang holdt på Wok Sushi restauranten på Taastrup Torv. Som 

sædvanligt var betjeningen i top og det samme var kvaliteten af maden.    

 

Medlemsaften den 4. april:  

Klaus Møller der, er udviklingschef i Høje Taastrup Kommune, skulle komme for at fortælle om ændring af gader og 

stier i kommunen, men ak Klaus Møller blev syg, hvilket vi fik besked om dagen før. Formanden for Allugod, 

Henning Rose, var så sød hurtigt at stable et program på benene. Henning viste også billeder fra forskellige vandreture. 

Super at kunne få stablet et sådant arrangement på benene med så kort varsel. Stor tak til Henning. 

 

Hedelandsvandring den 5. maj: 

171 gængere mødte op i det skønneste vejr for at nyde de dejlige områder i Hedeland. 

 

Ladywalk den 28. maj: 

7.419  piger var mødt op på Tiøren. Heraf kom de 115 fra Taaspidserne. En mindre nedgang for Taaspidserne set i 

forhold til året før. De, der var ude at gå, fik en dejlig tur. Tak til alle de Taaspidser, der hjælper til, så turen kan 

afholdes. Både længe før, dagene op til og på selve dagen. Af regnskabet fremgår, at vi ”tjener” ca. 18.000 om året ved 

denne deltagelse. Et beløb, der gør at vores økonomi er sund. Stor tak til Kristian, Willy og Ingrid, der nok er dem, 

som trækker det største læs. 

         

 



 

Bakketuren den 1. juli:   

Her deltog 8 på 33 km ruten og 14 på 7 km ruten. Vi havde i år fundet et nyt spidsested, da spisestedet i 2017 ikke 

rigtigt levede op til forventningerne. Her fik vi dejlig italiensk mad, i vores eget lokale med udsigt til Dyrehavsbakken 

og en sø. Et rigtigt godt arrangement. Dejligt at sidde ned efter alle de kilometer. 

Kunne du tænke dig til at være med til at føre en af vores ruter på Bakketuren, så kontakt en fra bestyrelsen. Vi vil 

altid gerne være 2 pr. rute, hvis nu den ene skulle blive forhindret på dagen. 

  

Grillaftenen den 10. august: 

Her var vi 33, der var mødt op til en rigtig hyggelig aften. Ligesom sidst år blev aftenen holdt ved Nærheden. Gode råd 

var dyre, da der var forbud mod grill og ild pga. den varme sommer. Men Søren Thomsen, som har beværtet os på 

tidligere ture, samt til grillaftenen sidste år, mødte op med diverse færdigstegte sager og salater. Vi havde en hyggelig 

aften. 

 

Frivillighedsdagen den 1. september: 

Kristian og Harry passede Taaspidsernes bod, som på trods af en dårligere placering end i 2017, var vel besøgt.                                                                                                                            

 

Mosens Dag den 9. september: 

17 taaspidser gik fra Medborgerhuset til Mosehuset, hvor et par stykker flere sluttede sig til flokken. Vejret var i top, 

og taaspidserne fandt en god placering ved et par borde midt på festarealet. På trods af de gode forhold og ihærdig 

agitation med en megafon lykkedes det ikke at lokke ikke-taaspidser med på den vandretur, vi afholdt i mosen. Det er 

ikke givet, at vejret bliver lige så godt i år, så vi vil forsøgeat få en bod sat op, hvor vi kan præsentere Taaspidserne 

fra.  

 

Taaspidsernes Efterårsvandring den 22. september:          

82 gængere havde valgt at gå en eller flere af ruterne på 6, 10 og 14 km i om ikke strålende sol, så dog tørvejr det 

meste af tiden. Vejret var i hvert fald bedre, end da vi gik prøvetur - her blev vi temmelig våde. Vi kunne godt ønske, 

at der kom lidt flere ud at gå på denne tur. Hvis der er nogen, der har gode ideer til, hvordan vi øger antallet, er vi 

meget lydhøre. 

 

Fødselsdagsvandring den 3. oktober:                                                                                                                               
Her havde 34 valgt at gå 6 km,  medens 15 valgte at gå 10 km. I alt var vi 74 i den store sal til kaffe og lagkage.  (der 

var nogle der kun kom til kaffe og lagkage, som ikke ønskede at gå en mørk aften).  Der var rigtig mange fine og gode 

lagkager. 

 

Medlemsaften den 7. november:   

I alt 64 var mødt op for at høre Klaus Møller, der er udviklingschef i Høje Taastrup Kommune, fortælle om ændring af 

gader og stier i kommunen, men ak.  

Teknikken Klaus skulle have brugt og som var lovet klar fra Medborgerhuset, svigtede totalt, så det efterfølgende 2 

mands orkester forsøgte at overtage, men også her svigtede teknikken. Medborgerhuset har lovet at det ikke sker igen.  

                                                                                                                                    

Julemærkemarch den 2. december: 

Her gik vi fra Julemærkehjemmet i Skælskør og spiste derefter på Restaurant Solsikken på Skælskør Havn. 

Vi var 49 med på turen og kl. 16,20 var vi tilbage på Høje Taastrup St. 

 



Julehygge den 5. december:                                                                                                                                                

Her var mødt 42 op til en hyggelig aftenmed glögg og æbleskiver. Heraf var de 13 (gængere altså) ude at gå ca. 5 km 

sammen med Ole P. Stor tak til Ruth Jensen for de dejlige æbleskiver med hjemmelavet marmelade. 

   

Rejseforeningen af 007: 

Rejseudvalget arrangerede for første gang en tur i Danmark. Vi havde en dejlig varm solskinstur til Hirtshals, hvor 

Fodslaw Hirtshals havde hjulpet med at arrangere turene for os. De første også turene i 2 af dagene, kunne fortælle 

mange historier om området. Den ene dag var vi over Raabjerg mile et par gange – en noget anstrengende tur for 

mange i alt det sand. En anden dag var vi på Skagen, så vi manglede en del af gængerne på den sidste del af ruten, da 

de hellere ville ind til Skagen by. Vi havde også en dejlig tur til Læsø, hvor vi var med Rønnerbussen, på bustur rundt 

på øen og fik tid til at bade. Sidste vandretur gik syd for Hirtshals. 

 

Rejseudvalgets anden tur gik til Andernes (Lofoten). Også her var vi bare så heldige med vejret. Vi boede 4 i 4 hytter, 

med direkte udsigt til havnen. Vi gik ture i omegnen af Andernes. For at se lidt forskelligt tog vi taxi ud på ruterne. 

Nogle af ruterne var meget strabadserende – en enkelt så meget, at vi måtte vende om, efter at have kravlet rundt i 

klipperne i flere timer. En del af os var også på Hvalsafari, hvor vi fik set en hval og mange spækhuggere. En anden 

dag var vi på fuglesafari, hvor vi dels så den rute, vi skulle have gået på, hvis vi ikke var stoppet med at kravle, dels så 

øerne og havørne samt en masse søpapegøjer. 

                                                                                                                                  

Rejseudvalget: 

Rejseudvalget havde 2 ture. Den ene fulgte Hedebostien, og den anden tur var i Tølløse og omegn. 

                                                                                                                                          

Hedebostien: 

Vi mødtes på Roskilde station og tog bussen til Trylleskoven. Her fulgte vi så Hedebostien. Begge hold, 10 km og 20 

km holdet fulgtes ad. Inden 10 km holdet skulle gå fra i Tune spiste vi vores medbragte madpakker. Fra Tune tog 10 

km holdet bussen retur til Roskilde, mens 20 km holdet fortsatte gennem Hedeland til Vindinge og herefter til 

Roskilde, hvor de sidste tog en bus retur til Taastrup. 

 

Tølløse: 

Vi mødtes ved Tølløse station og gik herfra ud forbi Åstrup Kloster, hvor Birgit fortalte historier om klosteret og dets 

beboere. Herefter gik vi gennem skoven. 20 km holdet fik en lidt længere tur i skove, mens 10 km holdet gik direkte til 

Tadre Mølle, hvor Birgit havde sørget for the, kaffe og dejlig hjemmebagt kage. På vej retur til stationen fik vi 

desværre oplyst, at Kim Larsen var afgået ved døden, så det gav en lidt stille stemning.  

 

Digitalisering:                                                                                                                                                               

Alle får tilsendt dels Nyhedsbreve med forskellige oplysninger fra foreningen dels Motionsgang – i farver – som mail.  

Hvis du ikke har en mailadresse vil vi bede dig selv hente Motionsgang i Medborgerhuset, enten tirsdag eller onsdag.     

På generalforsamlingen vil der være en oversigt over alle vores arrangementer i 2019, så hvis du er interesseret i at 

deltage og ikke har en mailadresse, så vær obs på, at du holder dig orienteret. 

 

Samtidig har vi i 2018 fået en datapolitik – politikken fremgår af vores hjemmeside. Men det korte og det lange er, at 

vi ikke videregiver dine data til andre og at vi opbevarer dem bag lås og slå. 

 

 

Januar 2019  Gangforeningen Taaspidsernes bestyrelse   


