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Referat 

Ordinær generalforsamling i Svendborg Senior Idræt 

CVR 34 54 29 37 

Dato: torsdag den 23. februar 2023, kl. 14.00 

Sted: Tåsingehallen, Eskærvej 65, 5700 Svendborg. 

 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 

Til dirigent blev valgt Karen Strandhave, formand for Seniorrådet. 
Karen Strandhave konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Formandens beretning.   

Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 
 

3. Revideret regnskab til godkendelse.  
Kasserer Per Størling fremlagde regnskabet for året 2022. 
Regnskabet, der viser et overskud på kr. 74.523 og en egenkapital ultimo på kr. 
726.266, blev godkendt. 

 
4. Indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmer. 
 
Bestyrelsen foreslog ændring af §2 og §15 i vedtægterne således: 
 
§2 Formålsbestemmelse 
 

 Nuværende tekst:  
§2 

Foreningens formål er at medvirke til at gennemføre Svendborg kommunes Idræts- og 
sundhedspolitik ved at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og det sociale 
samvær for seniorer i Svendborg Kommune. 
Rammerne tilrettelægges for at sikre kvalitet i den funktionsrelaterede, 
aldersrelaterede og målrettede træning, som det er beskrevet i Svendborg 
Kommunes Idrætspolitik og Sundhedspolitik. 
Det tilstræbes at samarbejde med lokale idrætsforeninger og kommunens 
sundhedsafdeling. 

 

Ændres til 

§ 2 

Foreningens formål er:  

o at fremme medlemmernes interesse i at styrke deres fysiske aktivitet ved at 
tilbyde et bredt udvalg af forskellige motions- og idrætsgrene målrettet seniorer 

o at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen 
o at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i 

foreningen, bl.a. gennem folkeoplysende aktiviteter 
o foreningen varetager dette formål på et almennyttigt og folkeoplysende grundlag 
o foreningen samarbejder tæt med Svendborg Kommunes senioridrætskonsulent om 

at gennemføre Svendborg kommunes Idræts- og sundhedspolitik 
o  Foreningens målgruppe er selvhjulpne seniorer i Svendborg Kommune på +60 år 
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§15 Bestyrelsens størrelse 

Nuværende tekst: 
§15 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer 
 
Ændres til: 
§15 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer 
 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. 
 

   
5. Forslag til 

a. Budget for 2023    
Bestyrelsens forslag til budget for 2023 viser et overskud på kr. 30.281. 
Budgettet blev godkendt.   

b. Medlemskontingent for 2024. 
Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2024 er uændret på kr. 200 pr. 
medlem pr. år. Forslaget blev vedtaget. 
    

6. Valg af formand.  
Formanden, Hans Ulrik Schaffalitzky De Muckadell, modtog genvalg for en toårig  
periode. 

  
7. Valg til bestyrelsen:  

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Lene Krogh, Hanne Marie Jensen og Johannes 
Blaagaard genopstillede ikke. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Anders Halling, 
Jesper Vildbrad og Torben Fløjborg foreslået og valgt for en toårig periode. 
 

8. Valg af suppleanter 
Tom Eggert blev foreslået og valgt som første suppleant.  
Lillian Nøhr blev foreslået og valgt som anden suppleant. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  
Revisor Erling Knudsen genopstillede ikke. 
Churt Pedersen og Mogens Vilstrup Christensen blev foreslået og valgt som revisorer.  
Som ny revisorsuppleant blev Susanne Alrum foreslået og valgt. 

 
10. Eventuelt  

Intet at referere. 
 
 
 
Foreningens formand udtrykte herefter en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer 
Lene Krogh, Hanne Marie Jensen og Johannes Blaagaard, samt til dirigenten Karen 
Strandhave. 
 
 
 
 
 
 

________________________                         __________________________ 
 
    Karen Strandhave                                           Hans Ulrik Schaffalitzky 
           dirigent                                                           De Muckadell 
                                                                                     formand 


