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Ordinær Generalforsamling 25-03-2020 
 

Vordingborg Firma Sport indbyder hermed til generalforsam-

ling i Aktivitetshuset, hvis i har forslag som skal behandles på 

generalforsamlingen så skal have dem senest den 11 marts. 

Inden generalforsamlingen vil vi gerne byde på Stegt flæsk med 

persillesovs, men dette kræver tilmelding senest 18. marts på 

hjemmesiden eller på mail formand@vfs.dk  

På valg i år er kasserer Knud Erik Vinther og bestyrelsesmed-

lem Torben Madstrøm, samt suppleanter og revisorerne. 

I kan se indbydelsen samt regnskab/budgetter på hjemmesiden www.vfs.dk   

 

Bowlingstævne Bymesterskab 21-03-2020 
 

Bowlingafdelingen tilbyder igen i år deltagelse i Bymesterskabet 

for single og double, men vi har ændret lidt på deltagelses må-

den, man kan tilmelde sig til 1 start, 2 starter eller 3 starter, og vi 

spiller kun single med 3 serier per start. 

Ved tilmelding kan man selv vælge hvem man vil spille double 

samme med, hvis i ikke har en makker så tildeler vi en makker, 

og der bliver kun kåret en Bymester i double. 

Single spillerne opdeles i 2 eller 3 rækker alt efter tilmeldte og 

her kåres en Bymester i hver række. 

Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/bymesterskab-21-03-2020    
 

Badminton træning 2019-2020  
 

Der er stadig ledige baner i Iselingehallen på mandage kl. 17:00-18:30, der er ligeledes et par 

ledige baner i Vordingborg hallen hver fredag mellem kl. 14:00 og 16:30 

Er dette noget for dig så besøg dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/badminton/tilmelding-bad-

minton-traening sæsonen slutter med udgangen af april måned 2020.  
 

Seniormotion badminton/gåture, for alle med fritid om formiddagen  
 

Seniormotion kører igen med gåture hver torsdag kl. 10:00 fra Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg, 

badminton starter hver mandag kl. 10:00 i Vordingborg hallen, nye er hjertelig velkommen der er plads til flere.  

Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion/seniormotion-badmintongang 
 

Skydning i Lundby på Sv. Gøngeskolen  

 

Hvis skydning er noget for dig, så kik ind på skydebanen i Lundby på Sv. Gøngeskolen, 

der skydes hver tirsdag fra kl. 18:30, du behøver ikke selv at have våben, firmasporten 

har et antal våben (rifler/pistoler) som i kan låne. 

Skydning er både for børn og voksne, ja hele familien kan deltage, og så er der altid gratis kaffe. 

Kontaktperson Kenneth Nielsson, læs mere på hjemmesiden www.vfs.dk  

 

Idræt – Motion - Samvær 
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