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Aktivitetshus til salg, manglende medlemmer samt indtægter 

Den 24/6-1996 altså for ca. 25 år siden blev der afholdt eks-

traordinær generalforsamling, fordi vi gerne ville have med-

lemmernes ja til køb af Præstegårdsvej 11 et Aktivitetshus, 

dette sagde medlemmerne ja tak til, og vi fik optaget lån i 

vores forbund til indkøb og istandsættelse og alt var godt. 

I dag 1/5-2022 står vi så desværre i den situation at vi igen 

kommer til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, 

men nu er det med modsatte fortegn, nu skal vi bede medlemmerne om at give os accept til at måtte sælge vo-

res/medlemmernes Aktivitetshus, der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 24/5-2022 kl. 19:00. 

Noget af grunden til denne meget beklagelige situation kommer af nedadgående medlemstal, samt at Dart er flyttet 

til egne lokaler i Ørslev, så vi har på nuværende tidspunkt kun Bridge og radioamatørerne tilbage i huset. 

Som regnskabet se ud lige pt. så er kassen tom 1/7-2022 og vi vil først få nye kontingenter igen omkring 1/9-1/10-22, 

som i kunne se af budgettet for 2022 så er der i år et underskud på ca. 28.000,-, vi har til lys/vand/varme og forsik-

ring en udgift på ca. 82.000.- og vi regner med kontingenter på ca. 40.000,-  til 45.000,-. 

Vi får ca. 12.000,- i tilskud fra Dansk Firmaidræt, vi fik tidligere et drift tilskud fra Vordingborg kommune men det 

har de taget fra os igen, så derfor denne meget kedelige beslutning. 

Så med mindre der er nogle som kommer med en her og nu løsning på vores situation ja så er Aktivitetshuset des-

værre til salg lige efter vores ekstraordinære generalforsamling, indkaldelse udsendes om få dage.  

 

Seniormotion sommer med gode naturskønne gåture  

Vi startede op den 4. april 2022 og kører frem 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, Vording-

borg. 

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  

 

Vi lukker og slukker ikke for Vordingborg Firma Sport  

Selv om at vi snakker om salg af Aktivitetshuset, så er det ikke ensbetydende med at firmaidrætten lukker, vi vil 

stadigvæk kunne tilbyde badminton, skydning, motionsfloorball og bowling. 

Til næste sæson har vi fået Iselingehallen hver mandag kl. 18:30-20:00 til badminton, samt Vordingborg hallen hver 

fredag kl. 13:30-16:00 også til badminton. 

Vi har også fået Vordingborg hallen hver mandag og onsdag kl. 13:30-15:00 til motionsfloorball for 60+ 

Skydebanen i Lundby er også booket hver tirsdag kl. 18:00-22:00 

Der vil også være mulighed for leje af bowlingbaner i VordingBowl 

Vi ses til efteråret 2022-2023, god sommer 
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