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Ordinær Generalforsamling 26. august 2020 
 

Det blev til en meget tam generalforsamling, der var kun mødt 5 personer hvoraf 

den ene var vores udviklingskonsulent fra DFIF Lars Graversen, som også blev 

valgt til dirigentposten. 

der var ellers tilmeldt 10 personer men på grund af forskellige årsager/sygdom blev der meldt afbud. 

Men selve generalforsamlingen forløb da også ude nogle problemer, der var jo genvalg på kassererposten og på 

en enkelt bestyrelsespost, det eneste var den ene revisor Steen Jensen som ikke ønskede at fortsætte, der blev i 

stedet valgt Mie Nielsson, de 2 suppleantposter var der genvalg. 

Beretning, regnskab og budget blev godkendt. 

 

Badminton Vordingborg og Iselinge hallerne sæson 2020-2021 
 

Vi spiller badminton træning hver mandag i Iselingehallen kl. 17:00-18:30 og i Vordingborg 

Hallen hver fredag kl. 14:00-16:00, der er ledige baner i begge haller. 

Så hvis du og dine venner, kollegaer, familien eller i bare er nogle stykker som grene vil leje 

en bane, så kik ind på vore hjemmeside på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling-traening så 

kan i se hvilke baner der er ledige og her kan i også tilmelde jer. 

 

Bowling sæson 2020-2021 træning og stævner  
 

Vi spiller bowling i VordingBowl, der kan lejes baner til træning hver mandag, 

onsdag og torsdage kl. 14:00-21:00, alle kan leje en bowlingbane gennem os, til en 

pris der ligger lidt under hvad det koster at bowle på en bane i har bestilt gennem bowlingcentret. 

I kan booke baner til træning på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling-traening  

Der afholdes 3 stævner her i efteråret hvor alle er velkomne til at deltage, tjek på vores hjemmeside eller vores 

Facebookside: https://www.facebook.com/VFS.dk/ her vil det blive annonceret, det er altid en lørdag kl. 13:00-

16:00.  

 

Seniormotion gåture, hver mandag og torsdag  
 

Seniormotion i september måned starter vi igen fra Præstegårdsvej 11, Vordingborg. 

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  
 

Skydning på Sv. Gøngeskolen i Lundby  
 

Voksne som børn (fra 8 år) kan gå til skydning i skydekælderen på Sv. Gøngeskolen i 

Lundby. 

Vi har skydning med både riffel og pistol på 15 m. bane, du behøver ikke selv at have 

våben disse kan lånes i skydeklubben, du kan gå til skydning hver tirsdag kl. 18:30-21:00. 

Børn skal være ifølge med en voksen, og hvis forældrene ikke selv vil skyde så er der altid en kop kaffe til dem. 

Læs mere på dette link: https://www.facebook.com/VFS.dk/ hvor man også kan tilmelde sig. 

 

Petanque svært at stave men nemt at spille 
 

Det er muligt at gå til petanque hos Seniormotion og Trivsel Vordingborg på banerne ved firmasportens aktivi-

tetshus, Præstegårdsvej 11, Vordingborg, de spiller hver mandag kl. 13:00 og hver torsdag kl. 9:30. 
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