
Formandens beretning for 2019 

Indledning 

Vores forening har det rigtig godt. Vi kom ud af 2019 med 1035 medlemmer. Det er 45 flere 

medlemmer end ved udgangen af 2018, hvor vi havde mistet et tilsvarende antal efter lukningen af de 

5 Letmotion hold på plejecentrene. Der er samtidig sket en ændring i paletten af aktivitetstilbud og 

deltagere på holdene. Basis holdene, der har været kerneydelsen de sidste 30 år, er for nedadgående. 

Til gengæld har vi fået nye medlemmer gennem nye aktivitetstilbud og deriblandt de nye 

senioridrætscentre. Det er en aktivitet, der foregår i regi af ”Bevæg dig for Livet” indsatsen. 

2019 blev også det år, hvor foreningen blev selvkørende på det administrative område. Det er 

afslutningen på et målrettet arbejde siden foreningen blev stiftet i 2012. Det er sket samtidig med, at 

foreningen i samme periode  

- Er vokset fra 600 til 1000 medlemmer, 

- har øget aktivitetsudbuddet med 16 nye aktiviteter og  

- har skiftet kasserer og formand flere gange 

Tak til konsulenten for en vedholdende indsats for at nå målet. Alt dette kunne heller ikke lade sig 

gøre i så stor en forening uden en fast administrativ medarbejder, som bestyrelsen besluttede at 

ansætte i foråret 2018. Det var en nødvendig og rigtig beslutning - men ikke gratis, som I senere vil se 

under fremlæggelsen af regnskabet.  

Vi kom ud af 2019 med et lille overskud. Til gengæld ser det mere dystert ud i 2020. Mere herom 

senere under gennemgangen af foreningens økonomi. 

 

Nye tilbud 

De nye tilbud til medlemmerne i 2019 er rettet mod både de gamle og de unge seniorer. 

 Smarttræning kører fint, men der er plads til flere på holdet. Det blev til et fast tilbud efter en kort 

testperiode.  

 Elcykelgruppen, er blevet til to grupper. Det samme gælder gågruppen. 

 MTB er blevet et nyt tilbud – her er de ”unge” seniorer kommet med på banen. 

 Både badminton og bordtennis, som har kørt i samarbejder med andre foreninger, er også vokset 

og består nu af to hold af hver. Det ene bordtennishold er fortsat i samarbejde og de øvrige er i 

eget regi. 

 Bækkenbundstræning er kommet på programmet i små korte forløb af 8 uger – og der er rift om 

pladserne 

 Vi fik certificeret de to senioridrætscentre (Wandalshaven og Thurøhus) med fest og taler af bl.a. 

formanden for social og sundhedsudvalget, Hanne Klit. Der er indgået aftale med kommunen om 

at udbrede tilbuddet over en toårig periode til alle kommunens plejecentre. 

 Stoleyoga og TRX slyngtræning blev i november afprøvet som nogle ny tilbud. De er nu begge på 

programmet her i 2020 



 Endelig vil jeg nævne en helt anden aktivitet, som dog mere har handlet om hjernemotion end 

fysisk motion. Det er en ny aktivitet, som ALLE har skullet forholde sig til – nemlig den nye 

hjemmeside og som der er brugt i hundredvis af timer på at forberede. Det var ikke lykkedes uden 

en stor indsats fra vores IT-ansvarlige, Bjarne Jørgensen, - både før, under og efter udviklingen - 

samt gode forslag fra en brugergruppe af medlemmer, der blev oprettet til formålet.  

 

Den nye hjemmeside har gjort det muligt for sekretariat og ledelse at rette og redigere i indholdet. 

Tidligere lå ALT hos én mand, nemlig Bjarne. Vi er imidlertid ikke færdige med at optimere 

hjemmesiden. Vi har bl.a. haft nogle udfordringer med hensyn til hastighed og performance, som 

skyldes flere forhold. Dels er vi afhængige af de IT-firmaer, som står bag hjemmesiden og 

foreningsdatabasen, dels er nogle browsere bedre til understøtter vores system end andre og dels 

er der nok nogle medlemmer, som trænger til at få fornyet deres IT-værktøj på hjemmefronten.  

TAK til Bjarne for en enorm indsats. Det er samtidig en opfordring til andre i foreningen med IT-

kompetencer på området, at melde sig til et samarbejde med Bjarne. Det er for risikabelt og for 

dyrt for foreningen, hvis vi i en nødsituation skal købe os til hjælpen ”ude i byen”. 

 

Hvad gik ikke så godt 

 Floorball blev prøvet, men stod ikke distancen. Der var for få deltagere. Måske prøver vi igen i år i 

samarbejde med Svendborg Firmasport. 

 Det samme gælder Naturmotion, som også var en del af ”Hold Hjernen Frisk” indsatsen. Det 

fortsatte som et hold efter testperioden, men måtte også lukke pga. for få tilmeldte. Lige nu er et 

nyt hold i støbeskeen, hvor vi gør brug af 5 frivillige instruktører, som vi sender på kursus sammen 

med terapeuter fra Sundhedshuset. Vi håber hermed at skabe basis for lidt brobygning, når 

borgere efter genoptræning, gerne skal fortsætte træningen i en forening. 

 Vi har måttet lukke et nyt Let Motion hold i Ollerup, som blev oprette efter lokalt ønske! 

 Vi har også forsøgt os med et løbehold. Det ”løb dog ud i sandet”, men vi prøver nok igen 

Status på øvrige aktiviteter 

Der er en faldende deltagelse på basisholdene. Det er en skam, for det er god motion for mange. Der 

er helt sikkert flere forklaringer på nedgangen. En af grundede kan være, at ordet ”Basis” sender et 

forkert signal om indholdet og målgruppen.  

Der er til gengæld en fin tilslutning til foreningens øvrige aktivitetstilbud. Vi har nogle gode holdledere 

og instruktører, som gør et godt stykke arbejde.  Heidi Holm og Martine Voigt er kommet til som nye 

lønnede instruktører – til stor glæde for vores medlemmer, som altid er nervøse, når de skal have en 

ny. Det to nye har været skrarpe til at komme med nye forslag til aktiviteter 

Faste tilbagevendende aktiviteter 

Som supplement til idrætstilbuddene har foreningens forskellige udvalg og arbejdsgrupper stået for et 

overflødighedshorn af arrangementer af social og kulturel karakter. De har været gode til at finde, 

forberede og planlægge ture og arrangementer, som der er rift om at deltage i. 

Fællesarrangementerne er vigtige, fordi der her er basis for FÆLLESSKAB på tværs af alle hold og 

afdelinger. 



Mange af arrangementerne er blevet en fast tradition. Det drejer sig om fællesarrangementet i maj 

for alle frivillige, som i 2019 gik til Ollerup Gymnastikhøjskole, med fællessang, foredrag fra forstander 

Uffe Strandby, samt frokost og kaffe i de gamle stuer. Det gælder også fællesarrangementet for Let 

Motion holdene, hvor der var et fint fremmøde. 

Til de tilbagevendende tilbud hører også Nytårsmarchen, de 13 Ture ud i det blå i sommerhalvåret. 

Hertil kommer flerdagesturene, hvoraf den ene i år gik til Nordsjælland i maj og den anden til 

Søhøjlandet i august. Udover turen til det nordsjællandske har gruppen, ”Kultur og motion for 

hjernen”, også stået for foredrag og dagsudflugter til forskellige kulturoplevelser.  

 

Udadvendte aktiviteter og presse 

Aktivitetskataloget er blevet en efterspurgt vare. Produktionen af kataloget er betalt af de mange 

annoncører. Vi skal bakke op om annoncørerne, så vi kan komme igen, når det næste katalog skal i 

trykken,  

Som noget nyt har vi denne gang forsøgt os med et antal forsideannoncer i FAA – fulgt op af 

pressemeddelelser. Når vi følger forsideannoncerne op med en pressemeddelelse inde i avisen, er det 

erfaringen, at folk ser det. Da vi reklamerede for TRX og stoleyoga gav det faktisk helt nye medlemmer. 

Det er blevet til ikke mindre end 14 Pressemeddelelser – stort set altid i både FAA og Ugeavisen. Der 

har også været omtale i Lokalebladene Tøsingen, Thurineren og i Folk og Fæ op til sæsonstarten. Hertil 

kommer dobbeltsiderne i Impulser. 

Gl. Torvedag blev atter udnyttet til tombola og flyer’s, hvor flere frivillige fra foreningen gav en hånd 

med. Der arbejdes til stadighed på at tilpasse vores indsats på Gl. Torvedag, så vi får mest muligt ud af 

den og der er nu udarbejdet en slags hvidbog for opgaven. 

Senior Idrætskonsulenten har på kommunens vegne deltaget på kommunens halvårlige 

informationsmøder for henholdsvis 65+, 75+ og 80+. Vores aktivitetstilbud har naturligt nok været en 

væsentlig del af orienteringen.  

Nyhedsbrevet udgives ikke mere. I en mellemperiode blev det udgivet kvartalvis. Baggrunden er de 

nye muligheder og arbejdsgange i forbindelse med den nye hjemmeside. 

Medlemsbrevet - Formanden har Ordet – er sendt ud 7 gange i løbet af året. Medlemsbrevet 

indeholder nyt om foreningspolitiske og organisatoriske emner. 

Endelig kan man jo sige, at vores indstilling til Danskernes Idrætspris, gav en rigtig god presseomtale 

og opmærksomhed internt i foreningen. Den nye bestyrelse vil tage stilling til, om vi skal forsøge igen 

til efteråret. 100.000 kr. i præmie samt æren er jo værd at gå efter. Med i overvejelserne må dog også 

indgå, om der er opbakning i foreningen. Vi kan således regne os frem til, at kun ca. halvdelen af 

foreningens medlemmer fandt tid eller lyst til at stemme på foreningen 

Organisationen: 

Foreningens Tværgående udvalg, har udviklet sig til et stærkt udvalg med god sparring mellem de tre 

grupper der arbejder med hhv. synliggørelse, arrangementer og frivillighed.  



Foreningens 3 udviklingsprojekter vedrørende vores frivillige, foreningskulturen og tilbud til 60-65 

årige er forankret i udvalget. Projekterne blev formuleret på et udviklingsseminar i august, hvor der 

deltog både menige medlemmer og medlemmer fra ledelsen.  

Der er indtil videre igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer og frivillige 

og Facebook er blevet taget i anvendelse til at dele de gode historier fra foreningen med alle 

medlemmerne og med omverdenen.    

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført med hjælp fra en praktikant i kommunens Kultur- og 

Fritidsafdeling. Omkring halvdelen af alle vores frivillige og ca. en tredjedel af alle medlemmer tog sig tid 

til at svare på spørgsmålene. Det synes vi er flot – så tak for det.  

Alle medlemmer har fået en tilbagemelding på resultatet og i korte træk også planerne for det videre 

arbejde.  

I bestyrelsen er vi glad for, at der generelt er stor tilfredshed med at være frivillig i SVSI. Vi har noteret os at 
fællesskabet ikke overraskende tæller meget i den forbindelse.  

 

Som en sidegevinst til undersøgelsen, har flere medlemmer ønsket at blive kontaktet om en frivillig-

opgave. De er nu alle inviteret til møde den 6. marts i Svendborg Idrætscenter kl. 9.30. Hvis der er 

andre her i salen, som siden har fået lyst til at deltage eller bare høre mere og måske på sigt melde sig 

ind på en opgave, skal man bare kontakte Ingegerd Størling, som er her i dag. 

Vi har holdt et orienteringsmøde for 11 holdledere og udvalgsformænd som ønskede indblik i, 

hvordan vi via Facebook kan være med til at dele de gode historier fra Svendborg Senior Idræt. Det 

gælder også her, at andre holdledere her i salen, som siden har fået lyst til at høre mere og måske på 

sigt melde sig som redaktører, bare kan kontakte vores sekretariatsmedarbejder, Ellis Rasmussen, som 

også er her i dag. 

Endelig vil jeg nævne, at der er etableret en driftsgruppe, der dækker de 6 forskellige aktivitetsudvalg.  

3 bestyrelsesmedlemmer er med i driftsgruppen.   Gruppen har til opgave at samle op på og 

koordinere indsatsen på hele aktivitetsområdet. Driftsgruppen et det sidste tandhjul i organiseringen 

af foreningen. 

Frivillige 

Vores 100 frivillige er helt uundværlige, men vi har altid brug for flere. 

Frivillighåndbogen, som er et elektronisk redskab på hjemmesiden, blev publiceret midt på året og er 

blevet meget rost af medlemmerne. Frivillighåndbogen er åben for alle i og udenfor foreningen og er 

en hjælp i dagligdagen ved overleveringen fra en frivillig til en ny, samt et sted hvor alle kan finde 

meget viden om vores forening.  

Fonde/støtte. 

Vi har fået opstartstilskud fra DFIF til alle de nye aktiviteter - til åbent Hus, annoncering og til evt. 

rekvisitter. 

Endvidere har vi modtaget støtte fra Veluxfonden til vores Mænd i Naturen. 



Fonden for Fynske Bank har støttet den sociale del af denne generalforsamling og fra kommunens 

socialfond og fra DGI og DIF’s foreningspulje, samt den lokale ”Bevæg dig for Live” fond, har vi fået 

tilsagn om støtte til bl.a. udrulningen af Senior Idrætscentrene i kommunen. 

Samarbejdet med kommunen 

Vi er glade for at have sekretariatet i Svendborg Idrætscenter med tæt tilgang til kommunens kultur- 

og fritidsafdeling og det er motiverende at være i et idrætsmiljø i dagligdagen. Vi føler også, at vi har 

en god dialog med kommunens sundhedsafdeling. 

Vi må så indtil videre leve med, at pladsen på kontoret er trang.  

Kommunen er formentlig også glad for at kunne trække på os, når noget nyt skal op og stå. Jeg nævnte 

før Senioridrætscentrene på kommunens plejecentre. Et andet eksempel er, at flere fra vores cykel- og 

intervalgang grupper har været behjælpelige med at sætte aktiviteter i gang i Ollerup. Begge 

aktiviteter fungerer nu i Ollerup Gymnastikforening. SVSI har jo ikke eneret på at tilbyde senioridræt i 

kommunen og hjælp af denne art er med til at illustrere vores værdi for kommunen og til at sikre, at 

kommunen hjælper os i andre situationer. 

Bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen har i løbet af foreningsåret været involveret i: 

 6 bestyrelsesmøder, heraf 1 udviklingsseminar i august 

 8 forretningsudvalgsmøder 

 Møder mellem FU/formand og kommunen 

 2 fællesmøder med holdledere og udvalgsformænd 

 

Hertil kommer møder i udvalg, arbejdsgrupper og andre begivenheder, som en eller flere 

bestyrelsesmedlemmer har deltaget i.  

 

Kommende opgaver. 

Ud over foreningens førnævnte udviklingsopgaver, er udrulningen af Senioridrætscentre i hele 

område øst en væsentlig opgave for foreningen. Det er primært en konsulentopgave, men det er 

frivillige fra SVSI, der løfter opgaven sammen med personale på plejecentrene. 

I den forbindelse er der 12 nye frivillige der har sagt ja til at være med til at skabe dans ude på 

plejecentrene og 14 nye frivillige, der vil være med til at lave stolemotion og forskellige spil såvel uden- 

som indendørs, samt at deltage i gå- og cykelture. 

Kommunen og DGI varmer op til Landsstævne 2021. Vi har deltaget i det første informationsmøde om 

frivilligopgaver ved landsstævnet. Vores konsulent er blevet involveret i arrangementer målrettet 

seniorerne og vi bliver helt sikkert også involveret i det. 

Derfor har vi aftalt med DGI, at de lige efter generalforsamlingen i dag bruger 15 minutter på at 

fortælle os om stævnet, om hvad vi kan forvente af oplevelser og hvor vi som frivillig kan gøre gavn og 

ikke mindst tjene penge til foreningens slunkne kasse. 



Som associeret medlem af Svendborg Firma Sport, er vi gået ind i et samarbejde omkring eventen Bike 

and Run, som vi udvider med et Walk and Bike. Arbejdet med at lægge ruter mm er allerede godt i 

gang. 

Vi skal have udmøntet resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen og vi skal arbejde videre med 

foreningskulturen. 

Endelig vil jeg nævne det fortsatte arbejde med at forbedre vores hjemmeside. Det bliver i form af 

mindre justeringer af indhold og procesoptimeringer hen ad vejen, når tiden tillader det. 

 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle medlemmerne for opbakningen til 

foreningens aktiviteter og arrangementer. Vi er overbevist om, at de har stor betydning for mange 

borgere og for kommunen som helhed.  

 

Jeg vil også slutte af med en særlig tak til: 

 Fonden for Fynske Bank for økonomisk støtte til den sociale del af dette møde. 

 Medlemmer, som har udført frivilligt arbejde. 

 Holdledere, udvalg og arbejdsgrupper, som er vigtige tandhjul i foreningen. 

 Vores lønnede og ulønnede instruktører, som gør det rigtigt godt. 

 Vores engagerede senior idrætskonsulent, Birthe Bergmann 

 Vores engagerede frivillige og ansatte i sekretariatet. 

 Endelig en personlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og engagement i arbejdet.  

 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. 


