Svendborg den 6. oktober 2021
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.
Vores generalforsamling den 19. august på Hotel
Christiansminde forløb godt med et fint fremmøde.
Der var en rigtig god stemning. Du kan læse referatet
på foreningens hjemmeside.
Der blev valgt fire nye ind i bestyrelsen: Per Størling,
Peter Madsen og Hanne Marie Jensen som medlemmer og Tom Eggert som suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Lene
Krogh som næstformand og Per Størling som kasserer.
Formanden blev valgt direkte af generalforsamlingen.
På billedet ses fra venstre: Peter Madsen (medlem),
Søren Lunde (medlem), Johannes Blaagaard (medlem), Tom Eggers (suppleant), Lene Krogh (næstformand), Pia Bach Sørensen (suppleant), Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell (formand), Hanne Marie Jensen
(medlem), Per Størling (kasserer), Jørgen Sand (medlem). Se også kontaktoplysningerne på hjemmesiden.
Antallet af medlemmer i foreningen stiger fortsat, så vi nærmer os situationen fra før corona-pandemien.
Den 1. oktober havde 911 således betalt kontingentet for 2021. Til sammenligning var der 1040 medlemmer
ved udgangen af 2020. En medvirkende årsag til, at medlemstallet stiger, kan være vores tilbud på hjemmesiden om en gratis prøvetræning på visse aktivitetshold. Lidt under 40 har tilmeldt sig en prøvetræning og
nogle af dem har meldt sig ind i foreningen. Kender du nogle i din familie- eller vennekreds, som bor i kommunen og som kan drage nytte af tilbuddet, synes jeg du skal gøre dem opmærksom på muligheden.
Landstævne 2022 i Svendborg er kommet tættere på og det er tiden, hvor vi skal sørge for frivillig arbejdskraft til stævnet og ikke mindst få mulighed for at tjene nogle gode penge til foreningen. Flere har allerede
spurgt om, hvornår man kan tilmelde sig som frivillig.
Sidste år modtog vi tilmeldinger fra medlemmerne svarende til godt 900 frivilligtimer eller lidt under 40.000
kr. Hertil kunne vi regne med indtægter fra frivilligopgaver i forbindelse med de såkaldte Ollerupdage, som
ville have indbragt yderligere godt 4.000 kr. til foreningen.
Det er gode penge, som vil kunne bruges til bl.a. udendørs træningsredskaber, som jo også kan bruges af
fitness og andre indendørshold ved evt. lukkede haller. Vi er med i en arbejdsgruppe, der kigger på muligheden for det. Jeg håber på, at vi kan mønstre lige så mange frivillige denne gang.
Vi regner med at få organiseret og åbnet for tilmelding som frivillig til L22 i slutningen af oktober eller starten af november. Ved samme lejlighed vil der også blive mulighed for at tilmelde sig som frivillig til Ollerupdagene, der er et parallelarrangement i samme periode. Der vil samtidig blive mulighed for at tilmelde sig
som aktør eller kostumier i teaterprojektet, Fjeren og Rosen, der er en musikalsk gigant-forestilling på havnen i dagene 1-2. juli.
Du kan læse mere om Landsstævnet på dette link.
De bedste hilsner.
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand

