
 

  
Svendborg den 16. september 2020 

 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Så er vi i gang igen. De fleste indendørshold startede i sidste uge. Let Motion holdene og enkelte andre 
begyndte allerede i august og flere udendørsaktiviteter har kørt over sommerperioden.   
 
I april måned var vi lidt bekymrede for, hvor meget corona-pandemien ville lægge en dæmper på tilmel-
dingerne til aktiviteterne efter sommerferie. Spørgerunden blandt medlemmerne i maj gav os godt nok 
et vist håb, men jo ingen garantier.  
De fleste hold er imidlertid nu blevet fyldt pænt op. Vi kunne dog godt ønske os flere på de store basis-
hold og på enkelte andre hold. Det er vigtigt for foreningens økonomi.  
Vi håber at vores aviskampagne om gratis prøvegange i uge 37 og 38, kan lokke lidt flere til. Går du på et 
hold, hvor der er plads til flere, er du imidlertid den bedste til at anbefale holdet til andre.  Der er intet i 
vejen for, at nye kan hoppe på, efter at holdet er startet.  
 
Der er indført generelle corona-forholdsregler på holdene vedrørende hygiejne og brug af rekvisitter. 
Hvis der gælder særlige regler for et hold. f.eks. i Fitness lokaler, vil instruktøren informere om det. Vo-
res ”Corona-udvalg” og instruktørerne har gjort et stort forarbejde, så det fortsat er sikkert at dyrke 
motion på foreningens mange hold.  Det er blevet lidt mere besværligt, men forholdsreglerne er blevet 
pænt modtaget af deltagerne og det er den almindelige opfattelse, at de er nødvendige. 
 
Bestyrelsen har på sit møde den 20. august besluttet at arbejde videre med at sikre gode vilkår for vores 
frivillige. Det skal være sjovt og givende at være frivillig i foreningen. Frivilligområdet er et af de tre ind-
satsområder, som blev formuleret på et udviklingsseminar i august sidste år. I seminaret deltog både 
bestyrelsen og andre medlemmer i foreningen.  
 
Der er allerede lavet mange redskaber til formålet - både før og efter seminaret. Det gælder f.eks. ”Fri-
villigInfo” på hjemmesiden, velkomstkortet, introduktion til vores IT-systemer, jobbeskrivelser, spørge-
skemaundersøgelser og meget mere.  Nu går opgaven ud på at organisere frivilligområdet, så det bliver 
mere gennemskueligt for den frivillige og at der sikres de bedste arbejdsvilkår for den enkelte. Vi har sat 
os som mål, at brikkerne falder på plads inden årets udgang. 
 
På samme møde besluttede bestyrelsen også at se på muligheden for at træne på andre hold, end det 
man er tilmeldt, samt evt. at gøre det billigere at være tilmeldt flere aktiviteter. Foreningens økonomi, 
som forventes at blive presset lidt af corona-pandemien, kan dog få betydning for, hvad vi kan tilbyde og 
fra hvornår. 
 
 
De bedste hilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 
 

 

https://www.svsi.dk/covid19

