
 

 Svendborg den 8. november 2022 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
I uge 37 og 38 var der mulighed for at prøve foreningens mange tilbud. Tilbuddet gjaldt ikke kun forenin-
gens medlemmer, men alle 60+ i kommunen og resulterede i 20 nye medlemmer til foreningen.  
 
Den 2. november holdt bestyrelsen det årlige møde med holdledere og udvalgsformænd. Vi fik en status fra 
aktivitetsgrupperne og de blev orienteret om hvad der rørte sig i foreningen. Mødets faglige indslag var et 
dejligt livsbekræftende foredrag af Lars Bo Kaspersen om livet med Parkinson-sygdom og hans erfaringer 
med, at bordtennis kan holde sygdommen i skak. 
 
Jeg har den gode nyhed, at medlemstallet fortsat stiger. Den 5. november var vi nået op på 983 medlemmer, 
så nu vi er tilbage igen på sporet fra før coronapandemien. 
 
Det er ikke kun medlemstallet men også økonomien, der går den rigtige vej. På bestyrelsesmødet den 27. 
oktober kunne vi glæde os over, at vi ved årets udgang kan forvente balance mellem indtægter og udgifter. 
Da vi lagde budgettet i foråret, forventede vi et underskud på godt 130.000 kr. Årsagen til forbedringen skyl-
des bl.a. større indtægter fra medlemskontingenterne og færre udgifter end forventet til Landsstævnet og 
jubilæumsfesten. 
 
På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at vores næste generalforsamling skal holdes torsdag den 23. fe-
bruar 2023 kl. 14. Generalforsamlingen holdes denne gang i Tåsingehallen, som har erfaring med store ar-
rangementer og som i øvrigt er billigere. Generalforsamlingen bliver som sædvanlig efterfulgt af et let trak-
tement og underholdning.  
 
På generalforsamlingen skal vi denne gange have valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen samt mindst en ny 
suppleant. Bestyrelsen har i skrivende stund ingen forslag til nye bestyrelseskandidater. Vi ser derfor frem til, 
at nogle vil melde sig i god til inden generalforsamlingen. 
 
Det er vigtigere, at vores kommende bestyrelseskollega har lyst til at være med til at sætte mål og retning for 
foreningen, end at vedkommende har et indgående kendskab til foreningens opbygning og dens forskellige 
driftsopgaver.  
 
Vores kommende bestyrelsesmedlemmer kan se frem til en spændende periode, hvor vi skal se på, hvordan 
vi i samarbejde med medlemmerne kan skabe en organisation med mulighed for mere selvstyre.  På general-
forsamlingen vil vi fortælle om de foreløbige overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig.  
 
Hvis du vil høre mere om bestyrelses- og suppleantopgaven, kan du kontakte mig telefonisk på 40 37 00 62 
for en uforpligtende og fortrolig samtale. Vi kan også aftale et møde til formålet. 
 
 
De bedste hilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

 


