
 
 Svendborg den 3. februar 2022 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Efter at regeringen har ophævet alle coronarestriktioner og Hotel Christiansminde har meldt sig klar 
til den 24. februar, har bestyrelsen besluttet at holde generalforsamlingen som planlagt den 24. 
februar 2022 kl. 14. på Hotel Christiansminde. 
  
Af hensyn til traktementet er der tilmelding til arrangementet. Tilmelding sker elektronisk ved brug 
af link’et i mødeindkaldelsen men kan også ske til foreningens sekretariat, hvis man ikke har mulig-
hed for at gøre det elektronisk.  
Du kan tilmelde dig allerede nu og indtil onsdag den 16. februar. Vi har indtil videre bestilt kuverter 
til 150 medlemmer og gæster. Vi håber på en hurtig tilmelding fra Jer, så vi så tidligt som muligt kan 
overskue deltagerantallet og øge kuvertantallet, hvis der bliver behov for det.    
 
Vi skal supplere bestyrelsen med et nyt bestyrelsesmedlem og en ny 2. suppleant. De er i skrivende 
stund ikke fundet endnu. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad opgaverne går ud på, fordi det må-
ske kunne være noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte mig eller et andet bestyrel-
sesmedlem for en uforpligtende og fortrolig orientering. Meget gerne allerede i næste uge. Du fin-
der vores tlf. nummer og mailadresse på www.svsi.dk under ”Kontakter”. 
 
Når du nu alligevel er inde på hjemmesiden, kan du samtidig trykke på knappen på forsiden vedrø-
rende sponsoraftale med OK. Her kan du læse om, hvordan du og din familie samt bekendte på en 
nem måde kan støtte Svendborg Senior Idræt hver gang du tanker benzin og diesel eller køber el og 
gas hos OK. 
 
Jeg vil slutte af med den gode nyhed, at vi har fundet vores nye medarbejder til sekretariatet. Ellis 
Rasmussen stoppede i mandags og vores kommende medarbejder starter 1. marts. Vores fem frivil-
lige på kontoret samt vores senioridrætskonsulent og vores kasserer har tilbudt at tage en ekstra 
tørn og har fordelt opgaverne mellem sig i den mellemliggende periode. Så tak for det! 
Jeg håber, at I vil bære over med, at nogle opgaver måske vil få en lidt længere ekspeditionstid i 
overgangsperioden indtil vores nye medarbejder kommer rigtig ind i arbejdet. 
 
Vores nye medarbejder vil blive præsenteret på generalforsamlingen. 
 
De bedste hilsner og på gensyn på Generalforsamlingen. 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 
 

 

http://www.svsi.dk/

