
 

 Svendborg den 20. december 2021 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Fredag den 17. december meldte Kulturministeriet en række corona-restriktioner og anbefalinger ud og i 
den forbindelse en opfordring til at aflyse indendørs aktiviteter (ikke udendørs) indtil den 5. januar. DIF og 
DGI har hele vejen igennem corona-krisen opfordret sine foreninger til at følge de anbefalinger, som kommer 
fra myndighederne. Det gør vi selvfølgelig også i SVSI. Det berører de fire Let motionhold, som skulle starte 
den 3. og 4. januar. Endvidere Turbo mænd, Turbo mix, alle Styrkehold, samt Osteoporoseholdet. Holdene 
starter derfor en uge senere. Bækkenbundstræningen vil blive slået op på et senere tidspunkt. Det er DIF og 
DGI’s klare forventning, at indendørs idrætsaktiviteterne kan genoptages den 5. januar. 
Indtil den 17. januar er der krav om mundbind, når man færdes i idrætshaller og træningscentre. Kravet 
kommer dog ikke til at gælde under selve træningen. 
 
På vores hjemmeside kan man finde oplysninger om forholdsregler i tilfælde af coronasmitte. 
 
Bestyrelsen besluttede på sit møde i oktober, at den næste generalforsamling holdes torsdag den 24. febru-
ar 2022 kl. 14 på Hotel Christiansminde. Vores ordinære generalforsamling skal altid holdes i februar måned, 
men kan flyttes til et senere tidspunkt, hvis f.eks. restriktioner forhindrer os i at gennemføre mødet. Det var 
tilfældet i februar 2021, men er ikke tilfældet endnu i denne omgang. Derfor har vi valgt at se tiden an.  
 
Foreningens medlemmer har siden 10. november kunne melde sig som frivillig til Landsstævne 22 den 30. 
juni - 3. juli. Endvidere som transportguide under Ollerupdagene den 27. - 30. juni og som deltager i gigant-
forestillingen, Fjeren og Rosen, den 1. - 2. juli på Svendborg Havn. Tilmeldingen skulle ske gennem holdlede-
ren. Tilmeldingsperioden blev forlænget med én uge til den 9. december.   
72 medlemmer har meldt sig som frivillig til landsstævnet – de fleste til opgaver vedrørende udlevering af 
mad i spisetelte og på overnatningssteder. 12 medlemmer har meldt sig som transportguider til en eller flere 
af de 7 planlagte ture under Ollerupdagene.  
Hvis alle tilmeldte timer kan udnyttes, svarer det til ca. 720 timer, svarende til 30.600 kr. i indtægt til forenin-
gen.  
6 har meldt sig til Fjeren og Rosen. Da vi har satset på 25 fra foreningen, håber jeg, at flere vil oveveje situa-
tionen i det nye år. Det bliver helt sikker en oplevelse og stiller ikke de store krav til aktørerne. 
Tak til dem, som allerede har meldt sig som frivillig til de tre nævnte aktiviteter. Først i det nye år vil vi skabe 
mulighed for, at flere kan melde sig som frivillig til en af de tre nævnte aktiviteter.  
 
Bestyrelsen har besluttet at fejre 10 året for foreningens oprettelse med et arrangement i Svendborg 
Idrætscenter fredag den 20. maj 2022. Svendborg Senior Idræt blev oprettet som en selvstændig forening 
med egen bestyrelse og økonomi i juni 2012. Den skulle bygge videre på de kommunale idrætstilbud til seni-
orer, som havde eksisteret siden 1986. Det er jo blevet en stor succes med mange flere medlemmer og akti-
vitetstilbud og det synes vi i bestyrelsen er værd at fejre. I kan glæde Jer til en spændende dag med et varie-
ret program. 
 
De bedste hilsner og ønsker om en God Jul og et Godt Nytår. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

 


