
Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 26/5 2021 

Velkommen til alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer og ikke mindst vores udvik-

lingskonsulent Lars Graversen. 

Vordingborg Firma Sport måtte jo i 2020 udsætte generalforsamlingen til sidst i august måned, og igen 

i år har vi måtte udsætte generalforsamlingen på grund af Corona. 

Alle aktiviteter måtte lukke ned lige først i december måned 2020 og vi er først kommet i gang igen, 

lige her for nyligt, udendørs måtte vi mødes igen lige først i marts måned, så vi startede vores gåture 

og vores petanque folk spurgte om de måtte begynde, og det gjorde de men vejret var ikke med dem så 

de stoppede igen og er netop lige startet op igen med få deltagere. 

Den 6. maj måtte vi så starte op indendørs igen med op til 25 personer det er nu hævet til 50 personer, 

radioamatørerne og dartfolket er startet op igen, badminton, skydning og bowling er jo ikke sæson 

længere, så ingen opstart for dem lige nu, men vi håber på fuld opstart igen til efteråret.  

Aktivitetshuset 

Lige pt så er der radioamatørerne og Vordingborg dartklub, bridge er stoppet for denne sæson og de 

har ikke spillet siden først i december, og så er der nogle få mødeaktiviteter i vores aktivitetshus. 

Vi har desværre fået oplyst at Vordingborg dartklub flytter til nogle andre og billigere lokaler, så vores 

fremtid i forhuset ser lige pt ikke så lyse ud, vi har snakket lidt om at gøre vores udlejning lidt billigere 

og prøve at få nogle flere til at leje vores lokaler. 

Bike & Run 16-06-2020 

Stafetten er desværre igen i år blevet aflyst, da vi ikke kunne vente længere på en afklaring om hvor 

mange og hvordan vi kunne afvikle stafetten, og da alle de øvrige stafetbyer udsatte eller aflyste deres 

stafetter valgte vi også at aflyse vores. 

Om vi prøver igen i 2022 ved vi ikke i nu, vi vil lige se tiden lidt an, for til næste år skal vi selv stå for 

det hele, sørge på annoncering, materialer, tidtagning m.m.   

Julemærkemarch 06-12-2020 

Også vores Julemærkemarch måtte lide under Coronarestriktioner, marchen blev afviklet som online 

tur hvor man gik en tur for en god sag, Lone og jeg selv var tilstede i firmasporten i tilfælde af at der 

ville komme nogle og tilmelde sig, der var også nogle så havde bestilt diplomer og diverse ting som 

kunne afhentes hos os, der kom da også et par stykker og tilmeldte sig og gik en tur. 

Den 5. december i år skulle vi så gerne være på fuld aktivitet igen. 

Hjemmeside og Facebook 

Vores hjemmeside www.vfs.dk syntes jeg fungerer nogenlunde, der er i alt fald flere som tilmelder sig 

aktiviteter samt betaler efterfølgende, så vi syntes det virker godt vi får jo på den måde også alle de op-

lysninger vi skal bruge som medlemsregistrering. 

Med hensyn til Facebook så har jeg brugt den nogle gange til nogle af vores aktiviteter, men her kniber 

det så noget, selv om at jeg kan se at der er mange der har set vores opslag, så giver det desværre ingen 

tilmeldinger, så jeg ved ikke hvad vi gør forkert? 

http://www.vfs.dk/


Nye tiltag 

I oktober måned skulle vi have startet Motionsfloorball op i Vordingborg hallen men her kom så Co-

rona på tværs, der var tilmeldt 22 og lige på det tidspunkt måtte vi kun vær 10 personer af gangen, vi 

forsøgte igen i november men så blev der helt lukket for indendørs aktiviteter. 

Det er et samarbejde med Københavns universitet som motiverer +60 årige i holdaktiviteter, det var 

utrolig sørgeligt at vi ikke kom i gang da der var så mange tilmeldte, og der var både herre og damer 

næsten ligeligt fordelt. 

Vi har ikke givet op, vi prøver igen til september, og det bliver til 2 gange om ugen, formentlig man-

dag og onsdage om eftermiddagen.  

Nedlukning  

Det har jo været en hård tid alle idrætsforeninger har været igennem det sidste års tid, med lukning af 

aktiviteter både indendørs og udendørs, det har virkeligt kostet på foreningskontoen, både medlems 

nedgang og økonomi tab. 

Vordingborg Firma Sport har dog så været ret heldige, vi har nemlig fået dækket næsten alle vores 

økonomiske tab er blevet dækket af puljer og tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund. 

Vores aflysning af Bike and Runstafetten 2020 fik vi fuld dækket, vores bridge spillere var der ca. 

halvdelen som ikke havde betalt, dem har vi fået dækket. 

Afslutning 

Jeg vil slutte min beretning med at sige stor tak til Vordingborg Firma Sport bestyrelse og kontaktper-

soner, og ikke mindst vores konsulent som giver os et spark bag i en gang imellem, men det er nok 

sundt, uden jeres store indsats, så var vi jo ikke en forening med gode aktiviteter, vi har jo et par punk-

ter mere på dagsorden, så hermed overgives beretningen til generalforsamlingen, tak   

Formand Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport  


