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Forenings nyt • marts 2022 

Vordingborg Firma Sport 
 

Ordinær generalforsamling 23-03-2022 

Så er det ved at være tid til vores årlige generalforsamling, og nu til ordinær indkaldelse, 

som er inden udgangen af marts måned, vi håber ikke på at løbe ind i flere nedlukninger 

på grund af Corona. 

Vi starter igen i år med Stegt flæsk og persillesovs kl. 18:00, dette kræver tilmelding på 

mail formand@vfs.dk eller blot besvare dette nyhedsbrev, selve generalforsamlingen 

begynder kl. 19:00. 

Det er kassereren Knud Erik Vinther og Torben Madstrøm som er på valgt til bestyrelsen, 

det eneste vi kommer til at mangle til de øvrige valg bliver en ny revisorsuppleant. 

Denne generalforsamling bliver ikke en af de mest opløftende af slagsen, i det vi står i en 

gevaldig økonomisk krise, vi mangler simpelthen både medlemmer og penge. 

Vi kommer jo ikke uden om at vores medlemstal er faldende og vores udgifter til Aktivitetshuset stiger dag for dag. 

Så alle er velkomne til at komme med gode brugbare forslag til overlevelse for Vordingborg Firma Sport.   

 

Motionsfloorball for 60+ hver mandag og onsdag 2022 

Vores populære motionsfloorball hold køre på livet løs, det er nok en af vores 

største indsatser i flere år, det er pt. ca. 18 deltagere, som kommer trofast 2 gange 

om ugen, der er stadig plast til et par stykke mere, så kom bare og prøv.  

Kik ned i Vordingborg hallen - Pris for deltagelse kr. 200,-. 

Denne periode løber hver mandag og onsdag til 11/4-2022 kl. 13:30-15:00, 

tilmelding/betaling på dette link: https://www.vfs.dk/idraet-og-

motion/motionsfloorball  

 

Seniormotion vinter, kom med til Badminton og/eller gåture  

Vi startede op igen den 10. januar 2022 og derefter hver mandag kl. 10:00 kan man blot 

komme og prøve at spille badminton i Vordingborg hallen. 

Vi startede op den 6. januar 2022 og derefter hver torsdag hvor man kan komme ud og 

gå en tur på ca. 5. km. fra Præstegårdsvej 11, Vordingborg. 

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

 

Bowling Bymesterskab i Single 26-03-2022 

Så er det tid til at få afholdt vores Bymesterskab 2022, det er det sidste stævne i foråret, så kom 

endelig og vær med, alle kan deltage uanset om du er nybegynder eller øvet bowler. 

Sidst års Bymester blev Ingolf Petersen Enkeltmedlem og Marlene Andersen løb med pokalen for 

højeste score i 1 serie (213). 

Bymesterskabet afholdes kun i single og der spilles 3 serier som lægges sammen, man kan spille 

op til 3 gange, fra kl. 13:00 og til kl. 16:00, læs mere og tilmeld 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,- inklusiv rengøring, og kr. 500,- i depositum, som tilbagebetales 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 kalender hvor i kan se ledige dage. 
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