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Vordingborg Firma Sport
God sommerferie trods denne Coronatid
Vordingborg Firma Sport ønsker jer alle en rigtig god sommer og god ferie, vi
kan jo desværre ikke tilbyde jer ret mange aktiviteter lige nu, men der er da
gang i dart under Vordingborg Dartklub, de har ligget stille i nogen tid men
spiller nu på fuld kraft.
Så har vi gang i seniormotion hvor vi går en tur hver mandag og torsdag, og
så har vi fået en samarbejdsaftale i stand med Seniormotion & Trivsel Vordingborg hvor de kommer og spiller petanque på vores baner.

Seniormotion gåture, hver mandag og torsdag
Seniormotion kører nu på fuld kraft hver mandag og hver torsdag og i juli måned starter
vi fra Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg, kl. 10:00 begge dage.
Vi går en tur på ca. 5 km med afstand, som beskrevet i disse Coronatider og vi må nu
være op til 50 personer.
Der er adgang til håndvask og der er sprit tilstede ved start/mål, vi ses til nogle fantastiske gode ture i og omkring Vordingborg.
Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion-sommer

Opstart af petanque efter nogle års pause
Vordingborg Firma Sport og Seniormotion & Trivsel Vordingborg har
indgået en aftale om at de gerne må benytte vores petanquebaner, i perioden fra 1. maj til 30. september.
Det er Seniormotion & Trivsel (SMT) som står for petanque afdelingen, og hvis der skulle være nogle som gerne vil spille petanque, så
melder i jer ind hos Seniormotion & Trivsel.
De spiller hver mandag kl. 13:00 og hver torsdag kl. 09:30, har du interesse i petanque så mød op ved Firmasporten Præstegårdsvej 11, Vordingborg og tilmeld jer eller få en snak med dem.
Du kan også læse mere på deres hjemmeside www.smt-vordingborg.dk

Ordinær Generalforsamling udsat til 26. august 2020
Vordingborg Firma Sport måtte desværre aflyse og udsætte den ordinære generalforsamling (25/3-2020).
Der vil blive afholdt generalforsamling efter sommerferien.
Ny dato bliver 26-08-2020 kl. 19:00 og indkaldelse vil med 3 ugers
varsel og vil blive indkaldt som ved en almindelig generalforsamling, vi kan ikke undlade at afholde generalforsamling da regnskab
og bestyrelsen skal godkendes af generalforsamlingen.
Ny indkaldelse udsendes lige først i august måned.
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