
Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 23/3 2022 

Velkommen til alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer og ikke mindst velkommen til 

vores udviklingskonsulent Lars Graversen. 

Vordingborg Firma Sport måtte i 2020 og 2021 udsætte vores generalforsamlinger på grund af Corona. 

Men nu ser det endelig ud til at Corona ikke mere er en samfunds kritisk sygdom og dermed har vi hel-

ler ikke flere restriktioner som vi skal indrette os efter, og lad os så nu håbe at det er slut.   

Aktivitetshuset 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet samarbejdsaftalen med Vordingborg Dartklub, idet de har 

fået deres egne flotte lokaler i Ørslev, tillykke til dem til trods for er vi jo godt kunne bruge dem her. 

I efteråret sidst år fik vi ellers en god aftale på plads med Vordingborg Motionscykelklub om at de 

kunne opstille 4 hometrænemaskiner i baghuset, men desværre fik de ikke det antal deltagere som de 

havde håbet på, de havde regnet med ca. 20 men der kom kun 8, så her per 31. marts 2022 er de des-

værre os væk og kommer nok ikke igen, desværre. 

Radioamatørerne og bridge køre sådan nogenlunde men dog med en lille nedgang af deltagere, og vi 

skal nok regne med at deltagerantallet er faldende mest på grund af alder. 

På grund af Corona har vi desværre heller ikke haft ret mange på petanquebanen sidste sommer og om 

der kommer nogle til denne sommer ved vi jo ikke i nu, der er jo Vordingborg seniormotion og trivsel 

som låner vores petanquebaner.  

Bike & Runstafetten 

Vi har de sidste 2 år ikke kunnet afholde Bike and Runstafetten på grund af Corona, og har ellers udtalt 

at vi ville prøve igen her i 2022, men vi har desværre måtte sige nej tak til at afholde stafetten, idet vi 

selv skal stå for at skaffe alt udstyr til afviklingen af stafetten, og det gælder alt udstyr til tidtagning, 

fragt af mål portal, skilt, pile og afmærkning, samt præmier, og for at vi ville for et lille + på kontoen 

så skulle der være minimum 15-18 hold og det tør vi ikke regne med der ville komme, så øv.   

Julemærkemarch 05-12-2021 

Marchen i 2021 gik faktisk ret godt der var rimelig med deltagere, men vejret var desværre ikke helt så 

godt som vi kunne have håbet på, men der var da nogle som også bevægede sig ud på både 5 og 10 

km. ruterne, hvor den lange tur var ude omkring Rosenfeldt og Ore strand. 

Desværre gjorde vejr og vind det ikke så givende ved vores pølse og kaffe salg, vi måtte desværre ende 

ud i et lille underskud, men til gengæld gik det rigtig godt med vores lotterier hvor hele salget gik til 

julemærkehjemmene, så tusind tak til alle som bidrog med penge til julemærkehjemmene. 

Den 4. december 2022 håber vi at der vil komme mange deltagere igen. 

Nye tiltag 

Vi kan desværre ikke prale af ret mange nye tiltag, men vi kom da langt om længe i gang med moti-

onsfloorball i Vordingborg hallen, vi startede i september hvor der var ca. 20 tilmeldt og de spiller 

frem til jul, vi startede op igen i januar med nyt hold og vi har været ca. 15-18 stykker, som har spillet 

hver mandag og onsdag kl. 13:30 og de slutter sæsonen til påske, og vi start op igen til september. 

  



Fremtiden i Vordingborg Firma Sport 

Nu kommer vi til noget som ikke lyder særligt godt, fordi Vordingborg Firma Sport har jo som be-

kendt mistet en del indtægter, på grund af at dart er rejst og Corona har gjort det svært for os at fast-

holde medlemmer, og så har vi gennem et par år fået et driftstilskud fra kommunen på ca. kr. 16.000. 

Som det ser ud lige pt., så vil i kunne se på budgettet for 2022 at vi vil slutte året med et underskud på 

ca. kr. 28.000, og det er ud fra at som landet ligger lige nu så har vi indtægter fra medlemmerne på ca. 

kr. 34.000 i kontingenter, og vi får ca. kr. 32.000 i tilskud fra cafesalg, tilskud fra DFIF og stævner. 

Vi har til gengæld nogle faste udgifter til vand, lys, forsikring og varme på godt kr. 82.000. 

Så hvis vi ikke får nogle flere indtægter i løbet af året, så har vi nok ikke anden udvej end at sælge vo-

res aktivitetshus og det er der jo nok ikke ret mange som ønsker det. 

Så hvis ikke vi tager arbejdshandskerne på nu, ja så lukker vi ned, så hvis der er nogle som har gode 

forslag til overlevelse, så kom endelig frem med dem, men vi har ikke brug for forslag såsom skal vi 

ikke prøve det eller det, så er det ikke brugbart, vi kan kun bruge opnåelige forslag. 

En mulighed kunne være vores kontingenter, som vi under alle omstændigheder bliver vi nødt til at 

sætte op og vi vil i første omgang hæve det med 50% og det bliver fra dette efterår 2022. 

Vi kunne jo også godt tænke os at udlejning til fester ville stige lidt, så kære alle fortæl nu alle i møde 

at skal de holde fest så er det i festlokalerne på Præstegårdsvej 11, Vordingborg  

Lidt om mig 

Jeg har nu været med i firmasporten her i Vordingborg siden 1982 og jeg syntes efterhånden at jeg er 

ved at løbe tør for energi, jeg syntes ikke længere at jeg slår til når der skal igangsættes nye tiltag og 

aktiviteter, men jeg er heller ikke typen der siger nej tak til at tage fat i nye opgaver, men jeg kan godt 

mærke mig selv at ideerne ikke kommer som skid fra en spæg kalv mere.  

Jeg startede i bestyrelsen med badminton i 1983, Løbetouren i 1985, Næstformand i 1989 og formand i 

1990, i 1995 opstart bowling, jeg blev kåret som årets idrætsleder i 2010 og i 2012 opstart seniormo-

tion og her sidste år motionsfloorball. 

Jeg kan godt lide at arbejde med firmaidræt, men jeg kunne godt bruge nogle gode folk der kunne 

tænke sig at tage over og køre Vordingborg Firma Sport vider, det var mine strøtanker, tak   

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  


