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Generalforsamlingen 23-03-2022 

Så fik vi afholdt generalforsamling, som endelig kunne af-

holdes efter vores vedtægter, der var i år ingen restriktioner 

angående Corona eller andet. 

Der deltog 15 medlemmer samt vores udviklingskonsulent 

Lars Graversen som blev valgt til dirigent og det styrede han 

fint, der var genvalg til bestyrelsen, Knud Erik Vinther, Torben Madstrøm og alle øvrige Suppleanter/revisorer, der 

blev valgt en ny revisorsuppleant Jørgen Hansen. 

Vi kommer ikke uden om at Vordingborg Firma Sport har brug for økonomiske midler, der blev snakket meget frem 

og tilbage om hvad vi kunne gøre ved det, vi har efter budgettet 2022 et underskud på kr. 28.000,- og det bliver ikke 

nemt at finde, så der er ingen tvivl om at kontingenterne vil blive sat op, alternativet bliver at vi kommer til at sælge 

Aktivitetshuset. 

Så hvis i kender nogle som mangler et sted til deres aktiviteter så har vi lokalerne, så kontakt os, så kan vi snakke om 

eventuelt en god samarbejdsaftale.   

 

Seniormotion sommer med gode naturskønne gåture  

Vi startede op den 4. april 2022 til 29. september, og derefter hver mandag og torsdag 

hvor man kan komme ud og gå en tur på ca. 5. km. fra Præstegårdsvej 11, Vordingborg. 

Det koster kun kr. 200,- for hele sommeren. 

I juni måned går vi fra den gamle losseplads ved Sydhavnen, og i august måned starter vi 

ved roklubben på Nordhavnen.  

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

 

Bowling Bymesterskab i Single 26-03-2022 

Så fik vi afholdt denne vinters sidste stævne i bowling, og som afslutning på en sæson, er 

det selvfølgelig vores Bymesterskab, som blev spillet over 3 serier og vi har en vandrekegle 

som gives for et år af gangen, til den som laver dagens højeste score i 1 serie. 

Bymester i 2022 blev Ingolf Petersen med 527 kegler, og jeg fik også 2. pladsen med 516 

kegler, men da en person kun kan få et gavekort gik 2 præmien til Niels Larsen, Vording-

Bowl med 513 kegler. 

Vandrekeglen gik til Niels Andersen med 198 kegler.  

Se resultaterne på dette link: https://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/bymesterskab-26-03-2022  

 

Mangler du et festlokale, så spørg i Vordingborg Firma Sport  

Skal du holde fest til fødselsdag, konfirmation, bryllup, barnedåb eller anden fest, så 

har vi lokaler til dette.  

Vi kan tilbyde udlån af festlokale til 50-60 personer.  

Pris for 1 dag kr. 2000,- inklusive rengøring, og kr. 500,- i depositum, som tilbage-

betales hvis intet er ødelagt. (PS: vi lejer ikke ud til ungdomsfester) Se mere på dette 

link: https://www.vfs.dk/om-os/udlaanleje-til-festmoeder her er også en online ka-

lender hvor I kan se ledige dage. 
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