
Ekstra Ordinær Generalforsamling 24-05-2022 

Beretning – orientering 

 

Det er i dag ca. 25 år siden blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, fordi vi gerne ville have 

medlemmernes ja til køb af Præstegårdsvej 11 til at vi kunne få 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 24/5-2022 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 må sælge vores/medlemmernes Aktivitetshus, det er derfor vi i dag har indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling.  

 

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 budgetteret underskud på 

ca. 28.000,-, vi har til lys/vand/varme og forsikring en udgift på ca. 82.000.- og vi regner med 

kontingenter og lejeindtægt 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 medmindre der er nogle som kommer med en her og nu løsning på vores situation ja 

så er Aktivitetshuset desværre til salg lige efter vores ekstraordinære generalforsamling. 

Det skal lige nævnes her at vi har haft en kontakt til en forening som egentlig godt ville 

leje hele forhuset, men det strandede desværre i at de ville have et handicap toilet og så 

var det er problem med forskellige gulvhøjder, og så kunne de ikke godtage vores 

forslag til husleje. 

Det mest triste ved dette her er jo at vi må sige farvel til vores bridge hold, selv om at 

Inge har meldt ud at de nok stopper om 2 år, så er det jo alligevel trist. 

Vi er jo heller glade for at skal sende vores radioamatører på gaden, men da vi ingen 

indtægt har så kan vi ikke betale vore regninger. 

Til slut skal jeg sige at fordi vi sælger huset så er det ikke ensbetydende med at vi 

lukker Vordingborg Firma Sport ned, vi vil stadigvæk tilbyde badminton, 

motionsfloorball, bowling, skydning og seniormotion gang og badminton. 

Hermed er min beretning/orientering slut så nu er det op til medlemmerne at give os 

tilladelse til at sælge Præstegårdsvej 11. 

Formand, Ingolf Petersen  


