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Ordinær Generalforsamling 26. august 2020 
 

Vordingborg Firma Sport forsøger nu at afholde ordinær generalforsamling, som vi 

jo måtte udsætte på grund af Corona. 

Men bedre sendt end slet ikke at få afholdt generalforsamling, vi satser på at der ikke 

sker nogle ændringer i Coronasituationen skulle vi få en nedlukning igen så må vi 

tage en ny beslutning. 

Selve generalforsamlingen starter kl. 19:00 men forinden vil vi gerne byde på stegt 

flæsk med persillesovs, men spisning kræver tilmelding på www.vfs.dk eller mail: 

formand@vfs.dk  

Ordinær indkaldelse samt dagsorden udsendes omkring 4/8-2020 til alle nyhedsbrevmodtagere samt Facebook-

siden og hjemmesiden.   

 

Vinteraktiviteter, vi tilbyder i sæson 2020-2021 følgende 
 

Vordingborg Firma Sport kan til denne vintersæson tilbyde følgende aktiviteter 

Badminton, vi har i år fået tildelt 6 baner i Iselingehallen hver mandag kl. 17:00-

19:30 og Vordingborg hallen hver fredag kl. 15:00-16:00 (måske også 14:00-15:00) 

Bridge, starter op lige omkring 1. september i Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11. 

Bowling, der kan tilmeldes træning på alle mandage, onsdage og torsdage fra kl. 

14:00-21:00 så tilbyder vi 3 turneringer/stævner i efteråret 2020 og 3 i foråret 2021. 

Billard, spilles i Vordingborg Billard Club på Iselingeskolen 

Skydning, vi skyder 15 m indendørs i Sv. Gønge skolen i Lundby hver tirsdag. 

Disse tilbud kan i læse/tilmelde jer til ved at kikke ind på vores hjemmeside www.vfs.dk  

Selv om det hedder firmasport er det ikke kun firmaer som kan deltage i vores aktiviteter, alle kan deltage i vo-

res aktiviteter, og det gælder familien, vennerne, kollegaerne, fællesskaber m.m. 

 

Seniormotion gåture, hver mandag og torsdag  
 

Seniormotion i august måned starter vi Nordhavnsvej ved roklubben, og gå en tur derfra ud af 

Bakkebøllestien og eller op til Iselingeskoven. 

Vores turer er på ca. 5 km og alle kan deltage vi tilpasser tempoet så alle kan følge med. 

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

Vi kan også tilbyde petanque efter nogle års pause  
 

Seniormotion & Trivsel Vordingborg (SMT) spiller på firmasportens baner hver 

mandag kl. 13:00 og hver torsdag kl. 09:30 og de vil gerne have der kommer nogle 

flere, så kik forbi og se om det skulle være noget for dig. 

Se eventuelt mere på deres hjemmeside www.smt-vordingborg.dk  
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