
 

 Svendborg den 5. november 2021 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
På generalforsamlingen blev det som bekendt besluttet at hæve medlemskontingentet til 200 kr. om året, så 
indtægten hermed i højere grad bidrager til driften af foreningen. I dag er det overskuddet fra aktivitetshol-
dene med deltagerbetaling, som er med til at dække underskuddet på driften af foreningen.  
Den gode nyhed er, at bestyrelsen i konsekvens heraf og understøttet af en generel god økonomi i 2. halvår, 
har besluttet at nedsætte aktivitetskontingentet for de fleste aktivitetstilbud med deltagerbetaling. Ned-
sættelsen bliver på mellem 25 og 50 kr. De nye priser træder i kraft fra årsskiftet. 
 
En anden god nyhed er, at medlemstallet fortsat stiger. Den 1. november havde foreningen 924 medlemmer. 
Vi nærmer os således situationen sidste år, hvor vi var omkring 1040 medlemmer. Medvirkende hertil er det 
særlige tilbud om 2 gratis prøvegange på visse aktivitetshold, som foreningen siden august har markedsført 
på Facebook. Indtil dato har der været 2778 inde for at se tilbuddene på hjemmesiden. 64 har tilmeldt sin 
prøvetræning og det har igen betydet 20 nye medlemmer. 
 
Det kan vel også kaldes en god nyhed, at foreningen netop har fornyet samarbejdsaftalen med kommunen. 
Den gælder for en 3 årig periode indtil november 2024. Lige siden foreningen blev oprettet for 9 år siden 
med henblik på at videreføre de kommunale motions- og idrætstilbud til 60+, har der eksisteret en samar-
bejdsaftale mellem foreningen og kommunen. 
Til de særlige indsatsområder som er aftalt hører bl.a. 

• at følge opgaven med senioridrætscentre på kommunens 16 plejecentre til dørs, 
• at vedligeholde og udvikle tilbuddene til de svage seniorer (Let Motion m.fl.), 
• at følge opgaven med at gøre foreningen til en demensvenlig forening til dørs,  
• at øge andelen af idræts- og motionsaktive mænd gennem særlige tilbud, 
• at udvikle tilbud til borgere med anden etnisk oprindelse, hvor det er muligt, 

 
Foreningen er allerede godt i gang med de fleste af de nævnte opgaver og aftalen er derfor mere en beskri-
velse af situationen i dag. Aftalen kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside ved at gå ind under 
”Foreningen”. 
 
Alle vores medlemmer har allerede modtaget en mail fra vores senior idrætskonsulent om tilmelding til fri-
villigopgaver m.m. i forbindelse med landsstævnet.  
Der vil senere i januar blive mulighed for at tilmelde sig et gymnastikhold for SVSI-medlemmer og andre 
seniorhold i kommunen, som skal optræde på en af lokalscenerne i byen eller på havnen. Vores rutinerede 
instruktør gennem rigtig mange år, Niels Østergaard, vil stå for træningen. Nærmere deltaljer om aktiviteten 
og om tilmelding vil efter planen foreligge i januar måned.  
Holdet oprettes kun, hvis vi kan samle tilstrækkelig mange interesserede. 
Du kan læse mere om Landsstævnet på dette link. 
 
De bedste hilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

 

https://www.dgi.dk/landsstaevne?gclid=EAIaIQobChMIgcDpl_yz8wIVgemyCh3zYAXoEAAYASAAEgLldvD_BwE

