
Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 27/3 2019 

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

Vordingborg Firma Sport eksisterer, men hvor længe tror i vi, vi kan blive ved, vi må jo konstaterer at 

vi på nuværende tidspunkt har svært ved at få medlemmer nok. 

Jeg har til efteråret siddet på formandsposten igennem 30 år, og jeg syntes at der burde komme nye 

kræfter til på nogle af vores bestyrelsesposter, jeg kunne godt tænke mig der kom en kreativ person og 

rev mig væk fra formandsposten, vi mangler i den grad nye personer som har mod og kræfter til at 

genopbygge en stor vifte af aktiviteter og dermed også medlemmer. 

Skydeafdelingen Lundby 

Som det nok er nogle bekendt så stopper skydeafdelingen her i starten af april måned, Kurt stopper på 

grund af alder, og Lisbeth stopper på grund af sygdom/smerter, begge to har meldt ud at der er meget 

lidt tilslutning til skydning i Lundby nogle gange er de kun 2 andre gange måske 4-6, og det må vi jo 

konstaterer at det ikke kan kører i længden. 

Det er også utrolig dyrt at opretholde en skydebane med forsikring og alarm som jo er påkrævet af po-

litiet, blot alarmen koster godt 6.000,- kr. om året. 

Vi var faktisk indstillet på at lukke skydeafdelingen i år, men det var der ved en tilfældighed en person 

fra Gl. Lundby som syntes at dette ville være synd at nedlægge skydningen i Lundby, så vi har haft et 

møde og en snak med Kenneth Nilsson, som gerne vil kører skydeafdelingen vider, selvfølgelig kun 

hvis generalforsamlingen vil vælge ham til posten. 

Men tusind tak til Kurt som har været med siden firmasportens start i 1976, og ligeledes tak til Lisbeth, 

jeg kommer nok ind på lidt mere takketale senere. 

Aktivitetshuset 

Vores aktivitetshus er jo stadigvæk vore center for aktiviteter, hvor dart dækker en del timer i forhuset, 

vi har også stadig bridge i forhuset med knapt 50 deltagere, her i baghuset holder radioamatørerne til 

og holder aktiviteter hver torsdag, ellers har vi et par andre små aftaler hvor der er 2 bridge klubber 

som kommer en gang imellem for at blande kort inde på kontoret, og ellers har vi nogle aktionærer 

som kommer 3. onsdag i måneden. 

Vi har jo desværre 5 petanquebaner ledige, men det ser ikke ud til at der er nogle som vil spille petan-

que det er ellers ikke så svært at spille som det er at stave til petanque.  

Bike & Run 2018 

Den 20. juni 2018 afholdte vi Bike & Runstafetten over for Ørslev skole/hal, der deltog 20 hold (5 da-

mehold og 15 mixhold) vinder hos damerne blev Tøserne fra Ørslev Wal & Run, hos mixholdene blev 

hurtigste hold Team El-Comp. Aps, det bliver så sidste gang vi afholder stafetten i Ørslev, vi flytter 

nemlig til Langebæk hallen Stensved i 2019 den 19. juni kl. 18:00, og vi har ændret lidt på afviklings-

måden i år, både løbere og cykler kommer til at være aktiveret samtidig, derved kan vi korte ca. 1 time 

af afviklingstiden. 

Julemærkemarch 2018 

Marchen blev igen i 2018 sat i gang ved Else Marie Langballe Sørensen, og det var nok det største an-

tal deltager vi har haft til dato. 



Vi er da også stolte over at vi lige inden generalforsamlingen blev hædret som det afviklingssted der 

på landsplan havde største % vise fremgang på indbetalte beløb per deltager. 

Så Lone rigtig godt gået, men hun gjorde jo så heller ikke helt alene om det, vi er en lille stab af hjæl-

pere som troligt kommer år efter år, tak til alle hjælper.  

Mænds Motionsdag 

Som noget nyt her i 2019 vil vi prøve af afholde et Mænds Motionsdag, og det bliver 4. juni kl. 17:00 

fra Langebækhallen, det går ud på at man tilmelder hold af 3-4 mænd, og de skal gennemfører 6 opga-

ver på tid, bedste tid for alle 6 opgaver er vinder af motionsdagen. 

De 6 opgaver vi har tænkt os at bruge er noget med at flytte traktor dæk, save med skovsav, flytte en 

person med åg, flytte farvede klodser, osten noget med at flytte en golfkugle forbi nogle huller, og O-

løb, der vil også være noget for koner og børn, vi opsætte bl.a. hoppeborg  

Vi har til denne event fået god hjælp fra vores nye konsulent Lars Graversen som er fra Bogø 

Hjælpere til vores aktiviteter 

Det er jo ingen hemmelighed at de aktiviteter/events som vi laver har brug for nogle folk til at hjælpe 

til på dagen, så en lille opfordring, meld jer gerne til at hjælpe os 2-4 timer for en event/aktivitet. 

Jo flere events/aktiviteter vi afholder des flere penge får vi i kassen, hvis vi ikke lave events eller akti-

viteter, bliver vi nød til at sætte vores meget billige kontingenter op, ellers resulterer det i at vi må 

sælge vores Aktivitetshus, nu skal vi jo heller ikke male fanden på vægen, men hvis vi må lukke flere 

aktiviteter ned så kommer vi jo ikke uden om at skal Aktivitetshuset eksisterer så skal vi også have 

nogle indtægter. 

Hjemmeside og Facebook 

Vores hjemmeside har i dag fået en del nye funktioner, hvorved man nemt kan tilmelde sig aktiviteter 

og betale med det samme enten via bank eller MobilePay, derudover er der den fordel at hvis der er 

nye medlemmer så bliver det registreret samtidig med tilmeldingen. 

Så vi vil lidt hen af vejen helst have at folk tilmelder sig via vores hjemmeside. 

Vi bruger også Facebook men nok for lidt, men når vi bruger Facebook så er der altså en del der ser 

vores opslag, men vi har kun102 syntes godt om, det kunne godt være højre, så gå ind og like os, så vi 

på denne måde kan gøre opmærksom på vore forening.  

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  


