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Formandens beretning for året 2018 

 

Indledning. 

Vores forening har det godt og vokser fortsat. Vi har fået flere nye medlemmer og flere tilbud til 
medlemmerne, men har også måtte sige farvel til 5 Let Motion hold på plejecentrene.  

Vi havde ca. 990 medlemmer den 1.januar 2019. Medlemstallet toppede ved udgangen af 2018, hvor 
der var registreret næsten 1025 medlemmer. Faldet i medlemstal skyldes de små Let Motion hold på 
plejecentrene, som kørte på en særaftale med kommunen indtil sommerferien, hvor de blev lukket 
ned.  

Vores nye aktiviteter, ”Natur motion”, ”Smarttræning” og ”Turbomænd”, har imidlertid trukket den 
modsatte vej. Det er jo en god historie og medlemstilgangen og de mange nye tilbud falder godt i tråd 
med kommunens aftale med DGI og DIF om at være en ”Bevæg dig for livet Visionskommune”. Målet 
for projektet er som bekendt, at mindst 75 procent af borgerne skal være fysisk aktive i 2025, og 
mindst 50 procent skal være fysisk aktive i en forening.  

En rigtig god oplevelse i 2018 var ansættelsen af en fast administrativ medarbejder. Det har lappet 
hullet efter at senior idrætskonsulentens arbejdsdage for foreningen blev reduceret fra 5 til 3 om 
ugen. Det har også betydet en god sammenhæng i sekretariatsarbejdet. 

2018 blev også året, hvor sekretariatet måtte flytte til andre og mindre lokaler. Der skulle gøres plads 
til udflytningen af Kultur-og fritidsafdelingen fra Rådhuset. Medarbejderne i sekretariatet har fundet 
sig til rette, selvom forholdene ikke er ideelle. Det positive er, at vi har fået vores eget lokale og at vi 
ikke mere er en gennemgangslejr for andre. 

 

Nye tilbud til medlemmerne i 2018 

Vi har deltaget med to forskellige hold i et stort DGI/Københavns Universitet projekt om at ”Holde 

hjernen frisk”. Det drejer sig aktiviteterne Naturmotion og Smart træning, hvor deltagerne var 

involveret i både en starttest og en sluttest. Begge tilbud fortsætter i 2019 – nu uden registreringer. 

Smarttræning blev et hit. Vi skal derimod have lidt flere med på Naturmotion aktiviteten, for at 

økonomien kan hænge sammen og aktiviteten kan fortsætte til efteråret. 

Vi har etableret to nye rene mandehold, Turbo Mænd og Selvforsvar, så nu er der i alt tre tilbud til 

mænd.  Den 3. aktivitet hedder Mænd i naturen. Vi tager gerne imod forslag til andre aktiviteter kun 

for mænd – der er brug for det. 

Vi fik etableret en El-cykelgruppe i Svendborg vest. Medlemmer, der bor i den østre bydel vil også 

gerne i gang i den del af kommunen. Det kan også nævnes, at vi har modtaget ønsker om oprettelse af 

en mountainbike gruppe. Det arbejder vi på i øjeblikket. 

Vi fik flyttet vores spinninghold fra ringe forhold i SG Huset til nye maskiner i SOLO fitness. Det var 

holddeltagerene som ønskede bedre faciliteter. Aftalen med SOLO Fitness var efter 

omstændighederne den bedste løsning. De to hold måtte dog slås sammen til et hold med nye 
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træningstider. Det er en noget dyrere løsning end den tidligere aftale med SG.  Vi skal derfor være lidt 

flere på holdet eller acceptere en lidt højere deltagerbetaling, for at det balancerer økonomisk. Vi 

håber at vi kan friste nogle flere til at deltage og måske også få økonomi til et morgenhold igen. 

Med støtte fra idrætsforbundet, Dansk Arbejder Idræt, har vi etableret et samarbejde med Thurøhus 

og beboerområdet Wandallshaven om at få etableret ”Certificerede senior idrætscentre”. For at opnå 

certificeringen skal der være minimum 3 faste ugentlige aktiviteter hvert sted. SVSI er ansvarlig for 

aktiviteterne og det er blevet en succes – ikke mindst på grund af 10 – 15 nye frivillige. Vi ser frem til at 

se enten borgmesteren eller udvalgsformanden til festlighederne, når certificeringen skal finde sted 

senere på foråret. 

I forbindelse med Sportsfestivalen i juni var vi vært for et ”Kom og prøv naturtræning” – det var godt 

besøgt. Derimod måtte en guidet vandretur fra Egebjerg Mølle til Svendborg desværre aflyses, da der 

var for få tilmeldte. 

 

Hvad gik ikke så godt 

5 af vores 6 Let motion hold på plejecentrene blev lukket ned i juni, som led i besparelser på 

sundhedsområdet. Det faldt heldigvis således ud, at de der trænede på holdene, kunne fortsætte på 

nogle hold i andet regi, som kommunen er med til finansiere, og således at to af vores instruktører 

fortsat står for det.  

Samarbejdet med Loop Fitness om individuel træning ophørte ved årsskiftet, idet vores medlemmer 

hellere vil gå på vores hold. 

 

Status på vores øvrige aktiviteter 

Basis/turbo er stadig et populært tilbud. Det har fundet et fornuftigt leje, men der er stadig plads til 

ca. 60 flere på holderne. Det vil styrke foreningens økonomi yderligere, hvis vi får flere på holdene. 

Styrketræningsholdene er fortsat en succes og er fyldt helt op på nuværende tidspunkt. 

Zumba har kørt med to hold og med en god økonomi. I år har vi justeret lidt på indholdet og ændret 

navnet til Zulates. Zulates er en sammentrækning af zumba og pilates. 

Spil og motion aktiviteterne kører rigtig godt ikke mindst på grund af en stor indsats fra frivillige. Spil 

og motion er som bekendt en palet af mange forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, hvoraf 

nogle kører hele året og andre er mere sæsonpræget. 

Osteoporoseholdet har haft venteliste og i år er det også fyldt godt op. Der vil nok altid være et behov. 

I efteråret havde vi en kampagne for at få flere med på Let motion holdene.  Målet var at få en bedre 

udnyttelsen af kommunes årlige tilskud til aktiviteterne – det gav godt 25 nye medlemmer. De fik 

november og december gratis og de melder sig ind nu til den nye sæson. 
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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 fleste er blevet en fast tradition. Det drejer sig om fællesarrangementet i maj for alle frivillige, som 
i 2018 gik til Den romantiske Have ved Sanderumgård. Det har de seneste år knebet lidt med 
tilslutningen, så vores udvalg er gået i tænkeboksen for at finde andre måder at takke vores frivillige 
på.  

Fællesarrangementet for Let Motion holdene er også blevet .fast tilbagevendende. 

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 Mors, Fur og Thy og den anden gik fra Varde 
til Thorsminde. 

Udover turen til det vestjyske har gruppen,”Kultur og motion for hjernen”, også stået for såvel 
foredrag som for dagsudflugter til forskellige kulturoplevelser.  

I november inviterede gruppen os til en fælles julefrokost. Et rigtigt godt initiativ, som dog måtte 
aflyses på grund af for få tilmeldte. Det er ikke mit indtryk, at gruppen har opgivet ideen, så de vender 
nok tilbage til efteråret med et nyt tilbud, som man ikke kan sige nej til.   

Det er jo et fantastisk arbejde, der her gøres af vores grupper til gavn for os alle. 

 

Udadvendte aktiviteter og presse 

Aktivitetskataloget er blevet en fast del af foreningens PR og en fast stor opgave, inkl. at finde 

annoncører – men det er arbejdet og pengene værd. Kataloget omdeles som bekendt med 

kommunens ældreblad, Impulser, til alle 65+ borgere og når derfor ikke ud til de 60 – 65 årige. Den 

problematik har vi søgt løst ved annoncering og pressemeddelelser. Kataloget leveres også til læger, 

fysiurgiske klinikker, kiropraktorer, sportsbutikker, biblioteker m. fl.  

Kataloget har overflødiggjort en del annoncering, så vi i år har vi kunne begrænse os til kun tre 

annoncer i lokalavisen.  

Kataloget og vores anden markedsføring har i øvrigt denne gang langt hen ad vejen kunne financierers 

af annonceindtægter og puljemidler fra Dansk Firma Idræt.   

Vi har udsendt 7 pressemeddelelser og sikret os omtale i Thurineren, Tøsingen og Folk og Fæ. Det er 

godt med omtale i lokalområderne. Hertil kommer vores 2 sider i kommunens ældreblad, Impulser. 

Vi må heller ikke glemme Gl. Torvedag med tombola og flyers. Det er et stor arbejde at få det sat op, 

så gruppen overvejer derfor, om det kan gøres nemmere næste gang. 

Senior Idrætskonsulenten har på kommunens vegne deltaget på kommunens 2 årlige 

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

væsentlig del orienteringen. 
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Det Tværgående Udvalg (TU) har 5 gange i årets løb udsendt nyhedsbrevet, ”Det sker i SVSI”, til 

medlemmerne med links til aktuelle nyheder fra foreningen. 

Formandens medlemsbrev, Formanden har Ordet, er i samme periode udsendt 6 gange. 

Medlemsbrevet indeholder nyt om foreningspolitiske og organisatoriske emner. 

 

Organisationen. 

Alle led er nu faldet på plads i organisationen. Vi er godt på vej til at opbygge en fast struktur og 

sekretariatet er, som nævnt i indledningen, blevet styrket gennem ansættelsen af Ellis Rasmussen. Ellis 

er et stort aktiv for foreningen – ikke mindst på grund af Ellis engagement og måde at løse opgaverne 

på.  

Fællesmøderne to gange årligt med alle holdlederne og udvalgsformændene er blevet et 

velfungerende og vigtigt forum, hvor vi kan orientere hinanden om situationen på alle niveauer i 

organisationen og drøfte løsninger på forskellig udfordringer.   

Aktivitetsudvalgene fungerer også godt. Udvalgsformændene mødes fast to gange. Det har givet 

kontinuitet i arbejdet mellem de forskellige led i organisationen. 

Det Tværgående Udvalg har også fundet sine egne ben og er blevet et godt og ressourcestærkt udvalg. 

Det blev som bekendt dannet ved en sammenlægning af de 3 udvalg for henholdsvis arrangementer, 

PR og frivillighed.  

Meget i organisationen handler imidlertid om at få videregivet besked om aftaler og vedtagne emner 
til alle, der skal bruge det. Det er og vil altid være en udfordring i så stor en forening – uanset hvor 
gode intentionerne er. Så det er naturligvis fortsat et tema for ledelsen. 

Vi har også brugt året til at udvikle en helt ny hjemmeside i samarbejde med et brugerpanel af frivillige 
fra foreningen. Det vil forhåbentligt gøre det lettere for medlemmerne at hente oplysninger og 
tilmelde sig aktiviteter samt gøre det lettere for ledelsen at vedligeholde informationssystemerne. Vi 
finder en stille periode i dette halvår hvor det sættes i gang, så vi kan nå at rette fejl inden 
tilmeldingerne til efterårets aktiviteter starter.  

I pausen vil vores IT-mand og bestyrelsesmedlem Bjarne Jørgensen vise den nye hjemmeside på 
lærredet bag mig og guide os lidt rundt på siderne. 

Vi håber hermed også, at vores medlemmer kan blive endnu mere selvhjulpne. Sekretariatet bruger 
stadig rigtig meget tid på at servicere medlemmer med ærinder, som de egentlig godt kunne have 
klaret selv. Så overvej altid, om I kan aflaste sekretariatet ved at klare opgaven selv. 

Generalforsamlingen vedtog sidste år en ændring af vedtægterne, så bestyrelsen efter behov kunne 
suppleres med 1-2 ekstra bestyrelsesmedlemmer.  Det 8. bestyrelsesmedlem blev valgt ind med det 
samme. Der har endnu ikke været behov for at supplere med et 9. medlem. 

 

Frivillige 
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Vi har rigtig mange frivillige, henved 100, som gør en meget stor indsats for at hjulene kører. Uden 
dem kan foreningen slet ikke fungere, så hermed en stor tak til Jer.  

Men vi har hele tiden brug for flere frivillige, fordi der er en naturlig afgang og fordi der hele tiden 
kommer nye opgaver til. Vi har på fællesmøderne med holdlederne fortalt, hvordan vi gerne vil bruge 
dem som ambassadører og til at pege på medlemmer, som vi kan kontakte. Det begynder så småt at 
virke og vi i tror på, at jo flere fællesmøder vi får holdt, jo bedre kan dette komme til at fungere. 

Hvis der er nogle af Jer her i salen er blevet nysgerrige efter at vide mere om frivilligopgaver, er I altid 
velkomne til at kontakte en i bestyrelsen eller i sekretariatet.  

Sidste år havde vi annonceindtægter på godt 32.000 kr. til udgivelsen af aktivitetskataloget. Vi skal i 
gang igen i april måned med at skaffe annoncører. Med 1000 medlemmer i foreningen håber jeg, at 
flere denne gang melder sig til opgaven.  

Vi har i øvrigt været gode til at skaffe penge til vores nye og tilbagevendende aktiviteter. I alt er der 
skaffet 85.000 kr. i fondsmidler. Heri indgår de 15.000 kr. som Fonden for Fynske Bank har givet os til 
at gøre denne generalforsamling festlig for medlemmerne. Vores suppleant til bestyrelsen, Erwin 
Winter, er godt i gang med at skabe sig et overblik over fondsmulighederne og internt vil vi se på vores 
forretningsgange på området. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har holdt 9 møder, heriblandt et konstituerende møde efter den sidste generalforsamling 

og et bestyrelsesseminar i maj.  

Forretningsudvalget har holdt 8 møder. 

Forhandlingerne med kommunen og de politisk valgte om videreførelse af Let Motion holdene på 
plejecentrene har naturligvis fyldt en del. Hertil kommer arbejdet med optimering og videreudvikling 
af organisationen og forbedring af de økonomiske styringsredskaber.  

 
Samarbejdet med kommunen 
Det har været et plus for samarbejdet med kommunen, at forvaltningen blev omorganiseret i 2017, 
hvor Kultur- og fritidsafdelingen fra 1. oktober samme år fik sin egen chef og blev placeret i 
direktørområdet for Børn, Unge, Kultur og Fritid.  
Det har dog samtidig været en udfordring, at senior idrætskonsulenten samtidig blev inddraget i andre 
kommunale opgaver på seniorområdet, svarende til 2 ud af ugen 5 arbejdsdage. Det er imidlertid 
lykkes at kompensere for det gennem en effektivisering af vores egen organisation, en stor fleksibilitet 
fra konsulentens side og ikke mindst ansættelsen af vores egen sekretariatsmedarbejder.  
Samarbejdet er blevet endnu nemmere efter at hele Kultur- og Fritidsafdelingen er flyttet til 
Idrætscentret. 
 

Kommende opgaver 

Selvom en årsberetning skal se tilbage på det der sket, vil jeg lige nævne lidt om nogle kommende 
opgaver, som vi vil arbejde med.  
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Vi vil fortsat se på bredden i foreningen og sikre, at der er aktiviteter til både de nye og gerne yngre 
pensionister og til de, der har været her i mange år. Mountainbike og floorball er eksempler på 
aktiviteter, som henvender sig til de yngre seniorer.  

Vi har en aftale med Dansk Arbejder Idræt om afholdelse af Svendborg Krolf mesterskaber og 
cykelevents for tur-, el- og mountainbike. 

Vi vil fortsætte arbejdet med at effektivisere administrationen, minimere antallet af 
ressourcekrævende individuelle aftaler og styre økonomien tæt. 

Efterhånden er der kun 2 år til det store landsstævne i Svendborg, så mon ikke vi ser nogle 
udmeldinger og opfordringer i år eller til næste år fra landsstævnesekretariatet, som vi skal tage stilling 
til og eventuelt organisere. 

 
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 medlemmer, som har udført frivilligt arbejde. 

 Til holdledere, udvalg og arbejdsgrupper. 

 Til vores lønnede og ulønnede instruktører, som gør det rigtigt godt. 

 Til vores engagerede senior idrætskonsulent, Birthe Bergmann og vore frivillige og ansatte i 
sekretariatet. 

 En personlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og engagement i en periode med flere 
udfordringer.  

 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. 


