
Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 14/3 2018 

Velkommen til alle fremmødte medlemmer og gæster, samt bestyrelse og kontaktpersoner. 

Vordingborg Firma Sport har nu eksisteret i 42 år hvoraf jeg har været med i 35 år hvor de 29 år har 

været på formandsposten, jeg startede i 1983 som formand for badminton afdelingen og i 1986 blev 

jeg valgt til næstformand og i 1989 blev jeg så formand. 

Vi er jo ikke i Vordingborg Firma Sport forvendt med udskiftning af bestyrelsesposter, idet Kurt Kri-

stiansen har været med fra starten og vi har flere bestyrelsen som har været med i mange år der iblandt 

John Juul, Mogens Jakobsen og Lone Christiansen, der ud over er der nogle stykke som har være med 

nogle år og som jeg regner med vil tage nogle år mere. 

Vordingborg Firma Sport trænger til nogle nye friske folk i bestyrelsen så vi hen af vejen kunne styrke 

vores forening, vi må jo nok indrømme at vores aktiviteter samt medlemmer er på retur, og jeg selv er 

jo heller ikke så aktiv mere og det skyldes jo nok min dåbsattest som er blevet lidt gul i kanten. 

Vi kommer jo ikke uden om at vi i år skal have fundet en ny kasserer, da John Juul er flyttet fra lands-

delen, og jeg forstår ham godt, 4 timer på landevejen hver dag for at komme på arbejde er meget opsli-

dende og det bliver man træt af i længden, så jeg håber meget at vi i dag finder en afløser på kasserer-

posten i Vordingborg Firma Sport. 

Aktivitetshuset 

Forhuset summer i dag af Vordingborg dartklub som træner hver mandag og torsdag og så har de 

kampe/turneringer nogle tirsdage samt lørdage, vi har lavet en god samarbejdsaftale med Vordingborg 

Dartklub som vi håber dartklubben også er glade for. 

Så har vi hver tirsdag formiddag fyldt forhuset med ca. 50 bridgespillere under ledelse af Inge Lehm, 

og vi er utrolig glade for at i holder ved, selv om at i har haft en lille nedgang i medlemmer. 

Baghuset har vi ikke særlig mange aktiviteter, og alligevel så kommer Radioamatørerne her hver tors-

dag og afholder klubaftner og byggeprojekter. 

Så har vi laver aftale med 2 bridgeklubber fra byen, som kommer og blander kort på vores kontor. 

Vi har også en Aktionærklub som kommer og holder møde en gang om måneden. 

Vi skal så heller ikke glemme at seniormotion kommer her hver mandag og torsdag formiddag. 

Vi har så desværre måtte sige farvel til vores Petanque afdeling som på grund af lavt deltagerantal og 

alder ikke havde lyst længere. 

Vordingborg Firma Sport har så haft lidt glæde af vores renovering af forhuset, det er nu blevet lejet 

ud nogle gange til afholdelse af konfirmation og fødselsdage, og dette tiltag håber jeg at vi kan benytte 

os en del af, og lejen syntes vi ligge tilpas i forhold til andre steder i byen og så er det stort set service 

til ca. 40 personer, så snakker i med nogle der mangler et sted og holde fest så kan i anbefale os. 

Bike & Run 2017 

Den 21. juni 2017 blev der for 7. gang afholdt Bike & Runstafetten i Ørslev, denne gang deltag 27 

hold og vi havde for en gang skyld vejret med os, det hold tørvejr. 

Vi havde igen i 2017 valgt at deltagerne skulle løbe 2 x 2,5 km per løber og 2 x 6,8 km per cykeltur så 

et hold skulle gennemfører 42.2 km. i alt. 



Det var så sidste gang at John og Birthe Juul stod for tilberedning og afvikling af bespisningsdelen ved 

Bike & Run, og tusind tak til dem, vi skal så til i år den 20. juni have fundet et per nye personer som 

vil stå for vores bespisning af deltagere og hjælpere, men jeg håber og tror der er folk derude som godt 

vil give en hjælpende hånd, så vi kan fortsætte med at afholde Bike & Runstafetten fremover.  

Julemærkemarch 2017 

Det er jo altid den første søndag i december måned at der afholdes Julemærkemarch, og det var Vor-

dingborg Firma Sport også vært ved i 2017, men denne gang var der en ny på posten som leder af mar-

chen i Vordingborg, idet Birthe og John Juul var flyttet fra området og de havde andre opgaver, så er 

det nu Lone Christiansen som er kontaktperson for Julemærkemarchen. 

Der var ca. 140 personer som deltog i marchen og vi havde vejret med os denne gang, det eneste minus 

vi havde var at vi måtte nedlægge 10 km ruten og gå 5 km ruten 2 gange i stedet for, der var kommet 

en hundeejer på Vester Vråvej som ikke syntes at vi skulle kommer forbi ham. 

Der var igen nogle julestuer som solgte diverse juleting og så havde vi i samarbejde med Hjertefor-

eningen som så havde en lille stand, der blev solgt kaffe, øl, vand og pølser, så tusind tak til alle som 

hjalp til ved Julemærkemarchen. 

Arbejdspladsernes Motionsdag 

Som noget nyt deltog Vordingborg Firma Sport sidste år i Arbejdspladsernes Motionsdag som ligger 

fredagen før skolernes efterårsferie, samme dag som skolernes motionsdag. 

Vordingborg Firma Sport og en konsulent fra Dansk Firmaidrætsforbund var i samarbejde med til at 

afholde motionsdagen i Vordingborg, der var aftalt at der skulle laves noget fitness i Algade med en 

instruktør som DFIF havde sørget for, der var ca. 10-15 deltagere til dette. 

Vordingborg Firma Sport havde så planlagt at man kunne gå en tur rundt Oringe på ca. 3 km men hen 

kom ingen, så havde vi også tilbud badminton i Vordingborg Hallen fredag eftermiddag men her der 

heller ingen. 

Så umiddelbart var der ikke meget opbagning til denne motionsdag, så hvis vi skal være med igen så 

skal der tænkes ud af boksen, men hvad og hvordan ved jeg ikke.  

Hjemmeside og Facebook 

Vores hjemmeside www.vfs.dk syntes jeg er ved at fungerer rigtig godt, jeg bruger den i alt fald til 

bowlingstævner, hvor jeg også benytter tilmeldings og betalingsdelen, jeg syntes at denne nye hjem-

meside som sælges via DFIF er et godt produkt. 

Jeg har deltaget i et par workshops i hjemmeside opdateringer og redigering, og jeg vil også deltage 

igen når der kommer en ny workshops. 

Facebook benytter jeg en gang imellem, men burde nok bruge den lidt mere, alt tyder på at det er via 

Facebook vi skal fortælle om vores forening og aktiviteter. 

Afslutning 

Jeg vil slutte min beretning af med, at sige 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  

http://www.vfs.dk/

