
 

 Svendborg den 3. marts 2023 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Vi havde en god generalforsamling den 23. februar i Tåsingehallens selskabslokale. Ca. 120 medlem-
mer mødte op. Blandt gæsterne var blandt andet ældrechef Kirsten Vie Madsen og kultur- og fritidschef 
Niels Bjerrum fra Svendborg Kommune.  
 
Du kan læse referatet fra mødet samt formandens beretning og se fotos fra generalforsamlingen på 
foreningens hjemmeside. 
 
Formanden kunne fortælle, at foreningen nu er tilbage på sporet med hensyn til medlemstallet. Det går 
også godt med tilslutningen til foreningens aktivitetshold, hvor der er kommet mange nye tilbud i 2022. 
Vores frivillige gør som altid et stort arbejde for at få hjulene til at køre perfekt i foreningen. Det gælder 
både vores faste frivillige i den almindelige drift og de omkring 140 medlemmer, som stillede op Lands-
stævnet og Ollerupdagene samt som statister i teaterstykket, Fjeren og Rosen, på havnen.  
 
En spørgeskemaundersøgelse i pausen efter generalforsamlingen, viste en stor tilfredshed med for-
eningen. Det gælder både tilfredshed med foreningens tilbud og den støtte, som leveres at holdlederne, 
kontoret og bestyrelsen. 52 ud af de 72, som besvarede spørgsmålet, gav udtryk for, at man havde en 
aktiv holdleder, der hjælper, når der er brug for det.  
Lidt under halvdelen af de adspurgte var i forvejen frivillige i foreningen. Flere kunne godt tænke sig 
frivilligjobs. Dem kontakter vi naturligvis. Der var en række gode forslag til, hvad foreningen kan gøre for 
at ”pleje” vores frivillige yderligere.  
Stort set alle ville anbefale foreningen til evt. nye interesserede medlemmer.  
86 af de godt 120 deltagende medlemmer valgte at besvare spørgeskemaet. 
 
Vi er glade for den store opbakning til foreningen. Den er vigtig i det forestående arbejde med at finde 
den rigtige organisering af foreningen. Besvarelserne har også givet os nogle ideer til, hvor vi i øvrigt kan 
sætte ind. 
 
Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde umiddelbart 
efter generalforsamlingen, hvor det traditionelle holdbil-
lede blev taget.  
 
På billedet ses fra venstre Jesper Vildbrad, Hans Ulrik 
Schaffalitzky (formand), Tom Eggert, Lillian Nøhr, Søren 
Lunde (referent), Torben Fløjborg, Jørgen Sand (næstfor-
mand), Anders Halling og Per Størling (kasserer). 
 
 
De bedste hilsner. 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

 


