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Notat vedrørende fællesmødet den 24.10.2019 

1. Velkomst og sang.  Jeg vil male dagen  blå. 

 

2. Præsentation af deltagerne v/udvalgsformændene 

 

Udvalgsformændene (/stedfortrædere) præsenterede holdlederne. 

Dorrit og Stinne fik tak og blomster for deres indsats med Letmotion.  

Letmotionisterne skal fremover betale via SvSi´s elektroniske betalingssystem. 

 

3. Aktuelt fra foreningen v/formanden – bl.a. om frivilliginfo. 
 
1030 medlemmer pr. 20. okt. 
Medlemstilgangen skyldes primært de nye aktiviteter på Thurøhus og Wandallshaven. 
 
Resultatopgørelsen for jan. – sep. Viser et budgetteret mindre underskud, som bl.a. skyldes  
færre deltagere på de store hold og en planlagt midlertidig højere lønudgift. 
Forhøjelsen af deltagerprisen i efteråret på visse hold vil forbedre situationen. 
Tilbud om gratis deltagelse på basisholdene for nye fra midten af november og resten af året 
overvejes. 
 
Den nye hjemmeside er kommet godt fra start. 
En helt ny service for frivillige – Frivillig Info – har set dagens lys (Ingegerd Størling fra TU). 
 
SvSi på Facebook er også kommet godt i gang, og de nyeste opslag vises løbende på hjemmesiden. 
Det overvejes at udvide kredsen af redaktører, så holdledere og instruktører selv kan lægge opslag 
på siden. 
 
Bestyrelsen har igangsat et udviklingsprojekt – mere herom senere. 
 
Det går rigtig godt med annoncesalget til finansiering af aktivitetskateloget. 
 
 

4. Bestyrelse og forretningsudvalg 2019/2020. 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky, Formand. Udvikling og samarbejde, FU. 
Lene Krogh. Næstformand, Drifts-gruppen, FU. 
Hannes Rasmussen. Kasserer, FU. 
Bjarne Jørgensen. IT. 
Jørgen Sand. Drifts-gruppen. 
Johannes Blaagaard. Drifts-gruppen. 
Ingegerd Størling. Synlighed, Arrangementer og Frivillighed (TU). 
Stinne Tram. Synlighed, Arrangementer og Frivillighed (TU). 
Pia Bach Sørensen. 1. suppleant. 
Erwin Winter. 2. suppleant, Fundraiser. 
Birthe Bergmann. Seniorfritids- og idrætskonsulent (FU). 
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5. Udvikling af foreningen. 
 

a. På et seminar den 22. aug. blev: 
i. Foreningen kikket efter i sømmene af 18 medlemmer for at se, hvor der er 

udviklingspotentiale. 
ii. Der blev lavet handle- og tidsplaner for 3 projekttemaer. 

1) Frivillige (2 grupper). Øget fokus på motivering og anerkendelse samt 
pleje og udvikling af frivillige. Der foreslås igangsat en undersøgelse af 
de frivilliges ønsker og behov. 

2) ”Foreningskultur”. At optimere den fælles foreningsånd og  
fællesskabsfølelse / vi-følelsen generelt. 
Omdrejningspunktet vil være at få kommunikeret ”den gode historie” 
fra foreningens medlemmer/frivillige. 

3) Nye medlemmer. At fokusere på de ”unge ældre” eller ”nye seniorer” 
(60-65 årige) og målrette tilbud til disse. 

iii. Bestyrelsen har i dag valgt at gennemføre projekterne i den nævnte rækkefølge. 
iv. Næste skridt bliver at sammensætte projektgrupper til formålet. At konkretisere 

opgaverne og behovet for finansiering samt søge penge til formålet. 
v. Der bliver behov for, at holdledere o.a. er med til at italesætte projekterne, så vi 

kan finde nogle medlemmer, der vil være med til at realisere dem. 
 

b. Søgning af fondsmidler. 
i. Vores fundraiser , Erwin Winter, har lavet en udførlig liste over relevante fonde. 

Listen er imidlertid uden værdi: 
1) Hvis vi ikke har noget konkret at søge til. 
2) At vi ikke får søgt i tide. Op til 6 måneder før projekterne sættes i gang. 

ii. Derfor er det også vigtigt at alle med projektønsker – store som små – som man 
brænder for kontakter sekretariatet, formanden eller vores fundraiser på et 
tidligt tidspunkt. 

 
6. Orientering fra de 7 udvalg. 

 
a. Spil udvalgene ude og inde: Lene Krogh (afbud fra Hans Bjørnø og Jørgen Sand) 

Krocket – Petanque – Krolf – Golf  - Bordtennis – volley – badminton – motions-
floorball. 

 
b. Bevæg dig i naturen: Pia Bach Sørensen. 

Cykelgruppen – 2 el-cykelgrupper – MTB-gruppen -  Mænd i naturen - stavgang – 
intervalgang – 2 gågrupper – Ture ud i det blå. 

 
c. Motion og træning: Lene Krogh (afbud fra Hanne Marie Jensen). 

Basis Idrætshallen – Basis Midtby – Basis Tåsinge – Basis Skårup – Basis Thurø – Turbo 
Idrætshallen – Turbo mænd – Osteoporose holdet – Smart træningsholdet – 
Bækkenbundstræning. 
 

d. Let motion: Dorrit Pedersen 
Midtbyhallen –  SG huset tirsdag og torsdag – Rantzausminde/Egense – Tåsinge 
træningscenter – Thurø – Skårup – Gudme – Ollerup. 
 

e. Fitness: Johannes Blaagaard 
Styrke hold 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Idrætshallen -  Zulates – Spinning i Solo . 
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f. Krop og Sjæl: Lene Krogh 
Selvforsvar for mænd – Pilates – Yoga 

 
 

7. Rekruttering af frivillige – snak i grupper. 
 
Mange forskellige opgaver i SvSi klares flot af frivillige – hvordan bliver vi flere? 
 
Vi blev opdelt i mindre grupper og fik et skema med 6 spørgsmål: 

1) Hvad skal vi gøre, mener du, når vi har brug for flere frivillige? Hvad virker bedst? 
2) Hvad gjorde at du blev frivillig? 
3) Blev du spurgt af en, du kender på det hold du går på? 
4) Så du en mail fra Birthe, og den reagerede du på? 
5) Så du et opslag på hjemmesiden? 
6) Hvad er det bedste ved at være frivillig? 

 
P.gr.a. tidsnød blev besvarelserne dog ikke debatteret. Skemaerne blev i stedet indsamlet af 
formanden til videre behandling i bestyrelsen. 
 
 

8. Næste fællesmøde blev aftalt til den 16. april 2020. 
 

9) Hvordan gik mødet? 
Ris og ros – stor tilfredshed blandt mødedeltagerne for et godt møde. 
 

10. Sang, farvel og på gensyn. 
Livstræet 

 

Referent: Johannes Blaagaard 


