
 

 Svendborg den 20. december 2022 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
 
Her på falderebet til juleferien har jeg et par gode nyheder. 
 
Det går fortsat den rigtige vej med medlemstallet, som nu er oppe på 1090. Det er flere end 
før Coronapandemien. Rigtig mange, som er på holdene i denne sæson, har benyttet sig af 
muligheden for forhåndstilmelding til næste sæson – flere end tilfældet var på samme tids-
punkt sidste år. 
 
Vores tilbud om kajakroning går også den rigtige vej, så vi planlægger flere aktiviteter på den 
front i næste sæson. Det gælder to kurser i sikkerhed der afholdes i svømmehal i marts måned 
samt to nye begynderkurser i juni måned. Aktiviteten gennemføres i samarbejde med Life-
Plan, Kajak & Friluftsliv. I øjeblikket søger vi fondsmidler til anskaffelse af havkajakker og de 
første tilsagn er allerede modtaget. 
 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at indføre en ordning, så vores frivillige 
gratis kan få fornyet den T-shirt og jakke/cardigan, som de fik forærende af foreningen, da de 
startede som frivillig. T-shirt’en skal være mindst 4 år gammel og jakken/cardiganen 7 år. Det 
er vores tøjansvarlige, Margit Mortensen og Søs Tolstrup, som står for det. Margit træffes på 
mobil: 50725275 eller mail: mortensenmargit@hotmail.com. 
 
Karen Lorentzen deltog som nyt bestyrelsesmedlem i bestyrelsesmødet. Karen er tilmeldt fle-
re aktivitetshold og er aktiv bruger af vores en og flerdages ture. Karen har nogle kompeten-
cer, som bestyrelsen kan drage nytte af i den nuværende situation. Når der er brug for det, 
kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer til senere godkendelse på en førstkom-
mende generalforsamling. Jeg glæder mig til at kunne præsentere Karen Lorentzen på gene-
ralforsamlingen i februar. 
 
Generalforsamlingen holdes som tidligere meddelt den 23. februar 2023 kl. 14 i Tåsinge-
hallen. 
 
Jeg vil slutte af med at ønske alle en God Jul og et Godt Nytår. På gensyn i det Nye år. 
 
 
De bedste julehilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 
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