
 

 Svendborg den 14. marts 2022 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Vi havde en god generalforsamling den 24. februar på Hotel Christiansminde. Ca. 120 medlemmer mødte 
op. Udvalgsformand Hanne Klit samt flere fra kommunens forvaltning var med som gæster.  
 
Du kan læse referatet fra mødet samt formandens beretning og regnskabet på foreningens hjemmeside. 
 
Formandet kunne fortælle, at foreningen var kommet helskindet gennem corona-pandemien godt hjulpet af 
coronapuljerne og færre lønudgifter, samt at det går godt med tilslutningen til foreningens aktivitetshold. 
Vores frivillige gør som altid et stort arbejde for at få hjulene til at køre perfekt i foreningen. 
 
Bestyrelsen havde noteret sig en tilfredshed hos medlemmerne med den nye hjemmeside, som var blevet 
skabt på kort tid i samarbejde med et konsulentfirma i Vester Skerninge. 
 
Omlægningen af kontingenterne har givet en mere retfærdig fordeling af driftsudgifterne mellem dem, som 
går på betalingsholdene og dem, som går på gratisholdene. 
Mange medlemmer har meldt sig som frivillige til Landsstævnet og til Teaterstykket Fjeren og Rosen og der 
var kommet styr på organiseringen. Vi kunne dog godt bruge flere til teaterstykket. En stor tak til de mange, 
som har meldt sig under fanerne. 
Vores nye sponsoraftale med OK-benzin fik nogle ord med på vejen samt en opfordring til at tilmelde sig 
ordningen, så foreningen kunne hente nogle indtægter der. 
 
Endelig kunne vi sige velkommen til vores nye medarbejder i sekretariatet, Lea Dyrehauge, som kommer 
med alle de færdigheder, vi har brug. 
 
Blandt de kommende opgaver nævnte jeg bl.a. organisering af frivilligindsatsen på Landstævnet og teater-
stykket Fjeren og Rosen. Endvidere blev det forestående 10 års jubilæumsarrangement den 20.maj omtalt 
samt planerne om svømmetræning og oprettelse af flere mandehold. 
 
Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde i torsdags 
hvor det traditionelle holdbillede blev taget.  
 
 
På billedet ses fra venstre Torben Fløjborg (suppleant), 
Lene Krogh (medlem), Jørgen Sand (næstformand), Sø-
ren Lunde (medlem), Tom Eggert (suppleant), Hans Ulrik 
Schaffalitzky de Muckadell (formand), Per Størling (kas-
serer), Johannes Blaagaard (medlem), Inge Mogensen 
(medlem) og Hanne Marie Jensen (medlem). 
 
 
De bedste hilsner og på gensyn den 20. maj til vores 10 års jubilæumsarrangement. 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

 

https://svsi.dk/referat-mm-fra-generalforsamling-24-februar-2022/

