
Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 29/3 2017 

Velkommen til alle fremmødte medlemmer samt bestyrelse og kontaktpersoner. 

Det er i dag vores fødselsdag vi fylde faktisk 41 år i dag, og i den anledning har vi senere nogle med-

lemmer som vi godt vil hædre for flere år virke i Vordingborg Firma Sports regi, for ude gode med-

lemmer og idrætsledere ville der i dag ikke være nogen firmaidræt i Vordingborg. 

Men nu vi er ved at snakke om ledere i Vordingborg Firma Sport så er det jo med stor vemod at vi nok 

om et års tid skal finde en ny kasserer, idet John Juul er rejst fra Vordingborg for at komme lidt tættere 

på sin arbejdsplads, og det er ret forståelig da både ham og Birthe har brugt ca. 4 timer til transport 

hver eneste dag. 

Vi er ellers ikke i Vordingborg Firma Sport plaget af skiftende kasserer idet vi igennem vores 41 år 

kun har haft 2 kasserer, nemlig Poul Mortensen som stoppede efter 26 år på posten, John Juul overtog 

posten i 2002, men John har sagt at han kører sin valgperiode færdig, så til næste års generalforsamling 

skulle vi meget gerne have fundet en ny kasserer, så hvis der er en som kunne tænkes sig at overtage 

posten så vil John meget gerne tage vedkommende med på råd og vejledning allerede fra i dag.  

Aktivitetshuset 

Vores aktivitetshus som vi har her på Præstegårdsvej har nu gennemgået en større renovering i forhu-

set hvor vi lige nu har Dart og Bridge, vi har fået lagt nyt gulv og renoveret alle dartbaner og fået 2 

ekstrabaner, vi har fået malet hele lokalet og sat nye energi venlige lamper op, der er kommet nyt køk-

ken samt vi lige har fået indlagt fjernvarme. 

Med denne store renovering har vi fået et super flot forhus som vi er stolte af, det har da også resulteret 

i at vi nu kan leje huset ud til glæde for vores medlemmer, vi har sat en lejepris som er rimelig for vo-

res medlemmer, det er jo trods alt også vores medlemmer som har betalt for hus og renovering, det ser 

også ud til at der kommer flere som gerne vil leje vores lokaler.  

Bike & Run i Ørslev  

Den 15 juni 2016 var der 31 hold til start i Ørslev, men desværre var det en stor udfordring at få gen-

nemført stafetten idet det regnede hele dagen, vi havde ellers haft fint vejr i meget lang tid men lige 

den dag skulle det altså regne. 

Vi havde ellers lavet et nyt koncept idet vi havde halveret ruterne og holdene kunne selv bestemme 

rækkefølgen på de 6 gange 2,5 km løb og 4 gange 6,8 km cykling, denne afviklingsform var der flere 

hold som syntes godt om, men det er lidt uoverskueligt så i år vil vi stadigvæk afvikle på den halve di-

stance men skal følge den almindelige rækkefølge med løb 5 km cykel 13,6 km altså 3 x 5 km løb og 2 

x 13,6 km cykling 

Julemærkemarch 2016 

Marchen blev 4. december 2016 afholdt fra firmasportens lokaler i Vordingborg Firma Sport og der 

var denne gang lagt nye ruter som gik ud gennem Kastrup op forfor Kastrup kirke og ned til banestien 

og en lille tur rundt i Neder Vindinge og retur til Præstegårdsvej på 5 km ruten, 10 km ruten var den 

samme som 5 km men med en sløjfe der gik ud til Ornebjerg af Vester Vråvej og Vråvej til Ornebjerg 

og retur til Kastrup. 

Marchen var rimelig godt besøgt og det ser ud til at folk er ved at finde ud af at vi i Vordingborg Firma 

Sport går for er godt formål, nemlig til støtte for Julemærkehjemmene i Danmark, vi havde fået en af-

tale med Hjerteforeningen i Vordingborg om at deres månedlige gåtur blev henlagt til Julemærkemar-

chen i Vordingborg så tusind tak til Hjerteforeningen. 



Hjemmeside og Facebook 

Vores nye hjemmeside ser nu ud til at fungerer godt, vi er begyndt at bruge tilmeldingsdelen til vores 

bowlingstævner, hvor man også kan betale via en faktura til indbetaling i banken. 

Vores Facebook side ser også ud til at få flere brugere/kikkere som kommer forbi vores opslag, det 

kunne selvfølgelig godt være bedre men det kommen nok stille og rolig efterhånden at vores medlem-

mer opdager at vi er på Facebook. 

Vores Dartafdeling har også en side på Facebook og der kan jeg se den bliver brugt tit af afdelingens 

medlemmer. 

Afslutning 

Jeg vil slutte min beretning med, at give en stor tak til Vordingborg Firma Sport bestyrelse og kontakt-

personer, uden jeres store indsats, så var vi jo ikke en velfungerende forening, vi har jo et par punkter 

mere på dagsorden, så jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen, tak   

Formand Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport  


