
 

  
Svendborg den 18. december 2020 

 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Tillykke! Det blev vores forening, som den 28. november fik prisen for årets idrætsforening.  
Prisen gives til en idrætsforening, der har gjort et unikt stykke arbejde for deres medlemmer. De to 
andre indstillede idrætsforeninger var Svendborg MTB Klub og Bokseklubben Rollo. Vi var på TV-Fyn 
og i Ugeavisen samt Fyns Amts Avis i den anledning. På vores hjemmeside kan du under 
”Oplysninger/Tidl. Begivenheder” se billeder og videooptagelser fra begivenheden. Tak til alle Jer, 
som har ydet en indsats. 
 
Coronapandemien har lagt en yderligere dæmper på vores udfoldelsesmuligheder. Det gælder alle 
indendørsholdene, som efter den 16. december og foreløbig til den 3.januar i de nye år, slet ikke må 
benytte lokalerne. Heldigvis havde næsten alle hold afsluttet sæsonen. Vi håber på, at ”corona-
skyen” er lettet til den tid, så vi kan mødes igen. Vi vil holde Jer orienteret herom i dagene mellem Jul 
og Nytår. 
 
Der er i skrivende stund lidt færre tilmeldinger til aktiviteterne i den kommende sæson end på 
samme tidspunkt sidste år. Det gælder også fornyelsen af medlemskabet. Vi hører, at det især er 
frygten for smitte, som får medlemmerne til at blive hjemme. Det har også betydning, at vi pt. ikke 
ved, hvornår vi kan åbne igen i fuldt omfang. Det er derfor forståeligt, at nogle tøver med tilmeldin-
gen. Udfordringerne er dog midlertidige. Vi glæder os til at komme tilbage igen med fuld styrke - og 
vi håber, at I alle bakker op om jeres forening igen, når situationen er afklaret. 
 
Generalforsamling flyttes til torsdag den 18. februar 2021 og holdes i Idrætshallen i stedet for på 
Hotel Christiansminde. Der er simpelt hen ikke plads nok på Hotel Christiansminde, hvis der deltager 
mere end 100 medlemmer i mødet og vi samtidig skal overholde de gældende krav til afstand. Gene-
ralforsamlingen er jo åben for alle medlemmer og sidste år valgte mere end 200 at deltage. Bestyrel-
sen vil ikke risikere at måtte afvise medlemmer. Vi er opmærksomme på, at det er i vinterferien, men 
uge 7 var den eneste mulighed i hallen. Vi regner dog med, at kun få rejser på vinterferie, da rejsere-
striktionerne ikke kan forventes ophævet på det tidspunkt. 
Et medlem og en suppleant har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Hvis det måske kunne være 
noget for dig, er du meget velkommen til at kontaktet mig for en uforpligtende snak om opgaven. Jeg 
træffes på mobil nr. 40 37 00 62. 
 
Jeg vil slutte med en god nyhed: Vi har indgået aftale med en udbyder af kurser i livreddende første-
hjælp. Det er planen, at det skal være et tilbagevendende tilbud. Vi skal dog først have coronapan-
demien under kontrol. Herefter vil uddannelsen i første omgang blive tilbudt vores instruktører og 
holdledere. Senere bliver det også et tilbud til andre i foreningen. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle i foreningen en God Jul og et Godt Nytår. Vi glæder os til at se Jer i den næ-
ste sæson. 
 

 
 
 
De bedste julehilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
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https://www.svsi.dk/Begivenheder/%C3%85rets-idr%C3%A6tsforening-2020

