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Køge Lokalgruppe 

 
 
Årsberetning for 2015 
   
Lokalgruppen 
Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den 
tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer. 
Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Søren Mygind, Henning Skjelborg, 
Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.  
Gruppen har afholdt 4 planlægningsmøder i årets løb.  
Vi fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.  
Ud over de faste møder, taler og mailer vi meget sammen vedr. turene og arrangementerne. 
 
Ture 
Der har været 16 småture (3-6 timers varighed) i lokalområdet med Henning Skjelborg, Søren My-
gind, Marta Bagoly Grun og Gitte og Allan Kruse som turledere.  
Vi har haft to sangfugleture for begyndere på Køge Ås. De andre ture har strakt sig fra Ølsemagle 
Revle, Strøby Egede, Køge Sønakke, Havdrup mose, Roskilde fjord, Møn, og Stevns. Vi har ret 
stor succes med vores ture, hvor vi mødes og kører efter vind og vejr. 
Vi havde også en ørnetur i bus til Skåne, en til Sydsjælland og en cykeltur til Præstø Fed.   
Deltagerantallet var mellem 3 - 47.  
 
 
Aftenarrangementer 
Vi har haft 4 aftenarrangementer i årets løb:  
- Klaus Malling Olsen  
- Etiopien ved Lene Smith 
- Bulgarien ved Steffen Dahl og Henning Skjelborg  
- Japan ved Stig Jensen 
Deltagerantallet var mellem 14 – 28. I det hele taget er vores aftenarrangementer meget populære. 
 
Generelt 

 Vi er repræsenteret i Agenda 21 udvalg  

 Vi deltager i Køge Kyst projektet  

 Vi har modtaget 50.000 kr. fra Gammel Kjøgegaard for udbedring af isfuglekasserne ved 
godset – men projektet kan nok ikke gennemføres, vi kan ikke finde eksperter til arbejdet 

 
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Birte Hvarregaard i Køge Kommune. Hun er desværre 
holdt op i år. Vi håber at få etableret et godt samarbejde med hendes afløser også. 
 
Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, 
hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.  
På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.  
 
Mål for 2016 
Målet for 2016 er at holde det samme aktivitetsniveau, og tiltrække flere nye medlemmer.  
Vi har fået en del nye medlemmer, der deltager i vores aktiviteter jævnligt. Vi er i dialog med dem 
om hvad vi skal tilbyde af arrangementer. 
 
Køge Lokalgruppen v/Marta Bagoly Grun 


