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Vordingborg Firma Sport 
 

Vordingborg Firma Sport ordinær generalforsamling 
 

Der mødte 12 medlemmer frem til vores generalforsamling, ud af de 12 personer var 

der 9 fra bestyrelsen/udvalgene og 3 menige medlemmer. 

Det må jo være tegn på at vi laver vores bestyrelsesarbejde godt nok, eller også er medlemmerne godt 

tilfredse med de lokaler og aktiviteter vi tilbyder vores medlemmer. 

Der var heller ikke de store problemer med besættelse af bestyrelsesposterne i år, idet alle som var på 

valg, var villige til genvalg, så tusind tak for jeres opbakning, og tak til de valgte. 

Bestyrelsens beretning kan i læse på hjemmesiden www.vfs.dk   

 

Seniorafdelingen tilbyder gåtur, cykling eller petanque i dagtimerne  
 

Mandag den 3. april 2017 kl. 10:00 og så hver mandag og torsdag frem til 1. oktober kan man deltage i 

en gåtur på ca. 5 km eller cykle en tur på 15-18 km, disse 2 aktiviteter tager ca. 1 timer og efter endt 

tur tager vi en kop kaffe og en lille hyggesnak, disse 2 aktiviteter står Ingolf Petersen for og kan kon-

taktes på mail: formand@vfs.dk eller mobil 4081 0844. 

Petanque spilles hver mandag med start kl. 10:00 og her spiller man en god times tid, og her er det Kir-

sten Sørensen der er kontaktperson, hendes mobil er 2287 5477. 

Disse tilbud foregår fra Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, Vordingborg, læs mere www.vfs.dk  

 

Hæder til bestyrelsesmedlem & 2 kontaktpersoner  
 

På generalforsamlingen blev der berettet at Vordingborg Firma Sport netop den 29/3-2017 

kunne fejre sin 41. års fødselsdag, og i den anledning var der nogle som havde været med i 

nogle år. 

Kurt Kristiansen skydeafdelingen og med i bestyrelsen kunne fejre at han havde være med i fir-

masporten i 40 år og alle år stået for skydeafdelingen. Kim Nielsen kontaktperson for fodbold og 

de sidste 2 år været suppleant til bestyrelsen har været med i 10 år. Inge Lehm kontaktperson i bridge har ligele-

des været med i 10 år, de fik alle 3 et gavekort, tillykke og tusind tak for jeres altid gode humør og gå på mod. 

 

Bowling Bymesterskab 2017 
 

Der var et lille men godt antal deltagere ved vores Bymesterskab 2017 i bow-

ling single & double, vi var tilmeldt 12 singlekampe og 9 doublekampe og det 

kunne afvikles på 5 baner i 3 timer lørdag den 25. marts i VordingBowl. 

Vandrekeglen som udlånes til den bowler som laver den højeste enkeltserie 

blev i år vundet af Stig Madsen, Keglerne med en beskeden score på 202 keg-

ler, og det var så anden gang Stig gik med vandrekeglen idet han også var den 

første der fik den i 2005 der lavede han 233 kegler. 

Bymester i single A-rækken blev Stig Madsen, Keglerne, B-rækken blev Niels 

Andersen, Suen Young 

Bymester i double A-rækken blev Stig Madsen/Robert Hansen, Keglerne, B-rækken blev Niels Ander-

sen, Suen Young og Jens Degn-Andersen, Præstø By, tillykke med mesterskaberne. 

Hele resultatlisten findes på vores hjemmeside www.vfs.dk  
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