
 

  

Svendborg den 4. november 2019 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Bestyrelsen holdt sit første rigtige bestyrelsesmøde efter sommerferien den 24.oktober.  
Bestyrelsesmødet den 22. august blev som tidligere fortalt ændret til et udviklingsseminar, hvor 18 
af foreningens medlemmer, heriblandt bestyrelsen, valgte at bruge en dag på at drøfte udviklings-
muligheder for foreningen. 
En konsulent fra DGI holdt snor i alle 18 med små oplæg, efterfulgt af debatter i mindre grupper, 
opsamlinger, prioriteringer af forslag, beslutninger og meget mere. Det blev en rigtig god dag, hvor 
alle deltog engageret i opgaven. Der blev beskrevet og lavet handlingsplaner for udvikling indenfor 3 
forskellige temaområder, nemlig foreningens frivillige, foreningskulturen og de "unge seniorer". 
Bestyrelsen besluttede på mødet den 24. oktober at arbejde videre med alle 3 temaområder. For 
ikke at blive kvalt i for mange opgaver på samme tid, valgte vi dog at prioritere dem i den anførte 
rækkefølge, så foreningens frivillige får første prioritet. Det første vi gør, er at spørge vores frivillige 
om hvad de har af ønsker og ser af problemer. 
De to andre temaområder ligger dog ikke stille imens. Vi er allerede godt i gang med at fortælle de 
gode historier om hvad der sker i foreningen og med nye aktivitetstilbud, som f.eks. MTB cykling, 
der især henvender sig til de yngre seniorer. 
Vi har tænkt os nogle grupper, som kan følge forløbet og giver gode råd. Har du lyst til at være med 
eller vil du bare vide mere om opgaven, kan du kontakte mig for en uforpligtende snak på tlf. 40 37 
00 62 eller mail, 552hs@apoteket.dk. 
 
Det er ikke første gang vi ser på, hvordan vi kan gøre det bedre for de frivillige. For nogle måneder 
siden åbnede vi op for en elektronisk håndbog for vores frivillige. Den er tilgængelig for alle – uan-
set om man er medlem af foreningen eller ej. Det er helt bevidst, fordi den ikke indeholder fortroli-
ge oplysninger og samtidig kan være med til at motivere flere medlemmer til at blive frivillig og i 
øvrigt er god reklame for vores forening.  Hvis du ikke allerede har været derinde, synes jeg du skal 
klikke dig ind på siden og bruge lidt tid på at orientere dig om indholdet. Alle – nye som gamle med-
lemmer - kan her blive klogere på foreningen. Du finder knappen til ”Frivillig-Info” i feltet nederst på 
alle siderne i www.svsi.dk.  
  
Til slut vil jeg blot fortælle, at vi nu har rundet de 1030 medlemmer og at foreningens økonomi har 
det godt og følger budgettet. 
 
 
De bedste hilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 

 

https://www.svsi.dk/frivilliginfo

