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Formandens beretning for året 2017
Indledning.
Vores forening har det godt og vokser fortsat. Vi har fået flere medlemmer og flere tilbud til
medlemmerne.
Vi havde ca. 980 medlemmer ved udgangen af 2017. Det er ca. 85 flere medlemmer siden starten
af året og langt over budgetmålet for 2017. Det er vores nye aktivitetstilbud, som f.eks. ”Mænd i
naturen” og ”Zumba”, der bærer en stor del af ansvaret for medlemstilgangen.
Som også nævnt sidste år er det ikke et mål i sig selv for foreningen at vokse sig større. I
overensstemmelse med vores vedtægter er det derimod at aktivere flest mulige seniorer. Iflg.
kommunens prognoser vil der altid være seniorer at tage fat i for såvel vores forening, som andre
aktører på området.
Nye tilbud til medlemmerne i 2017
▪ Mænd i naturen – som henvender sig til mænd, som vil frisk luft, motion og samvær. Der
er indtil videre tilmeldt 12 deltagere, men der skal nok komme flere til, når forårsfuglene
begynder at synge.
▪ Zumba – som efter en prøveaktivitet på 6 uger i efteråret 2017 – nu omfatter to hold med i
alt 38 deltagere
▪ Bordtennis – som er et nyt samarbejde med Skårup Idrætsforening. Her har vi 20
medlemmer og en på venteliste
▪ Golftilbuddet – som er blevet udvidet med Brændeskovgård Golf, så der nu kan spilles
både i Svendborg og i Brændeskov.
▪ Cykelgruppen – som nu omfatter 2 hold – et til de korte ture og et til de lange ture. De
lange ture er allerede godt fyldt op, men vi skal lidt længere hen på året, førend alle
interesserede har tilmeldt sig.
▪ BikeCamp i Svendbog - som gennemførtes i sommer i samarbejde med DAI. Der deltog 25
gæster fra Sjælland. Vores cykelgruppe var guider, så tak til dem. Det blev en succes, så der
kommer en ny BikeCamp i 2018.
▪ Førstehjælpskursus – som var gratis for holdledere og instruktører og mod en mindre
betaling for øvrige medlemmer. Kurset har været på ønskelisten længe og nu lykkedes det.
56 medlemmer benyttede sig af tilbuddet.
▪ Kostforedrag med smagsprøver og fokus på særlige anbefalinger for seniorer – som blev
holdt den 9. februar. Sådanne sundhedstilbud vil vi gerne kunne tilbyde flere af. Det er et
godt supplement til vores motionsaktiviteter.

Noget gik mindre godt – andet ser vi frem til.
Det er dog ikke alle vores tilbud, der er blevet en succes,.:
▪
▪

Basketballholdet - som vi fik startet i 2017 fik ikke den nødvendige tilslutning, og er derfor lukket
igen.
Motionsvenner - der tilbyder hjemmetræning til svage seniorer, er blevet sat på ”afvikling”. Det
kørte i samarbejde med Træningsafdelingen, som nu ikke mener, de har de fornødne ressourcer til
at fortsætte samarbejdet. Vi har 3 – 4 motionsvenner i gang i øjeblikket. De fortsætter til det
stopper af sig selv.

Side 2

▪

▪
▪

SVSI gavekortet – som blev søsat efter ide fra et af vores medlemmer. Gavekortet kan
bruges helt eller delvist som betaling af medlemskab, aktivitet eller logotøj og er dermed
også en gaveide op til en højtid eller mærkedag – en økonomisk hjælp til tante Agathes Let
Motion eller et venligt spark til den inaktive ægtefælle. Der har desværre ikke været solgt
ret mange gavekort, hvis overhovedet nogen. Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at
reklamere lidt for gavekortet.
Landsstævnet i Ålborg – hvor vi forsøgte at få et hold med, men det lykkedes ikke på grund
af manglende tilslutning.
Derimod ser vi frem til at kunne stille med et hold til Landsstævnet i Svendborg 2021 – og
meget gerne i samarbejde med andre foreninger i Svendborg kommune. Under alle
omstændigheder håber vi på en stor opbakning til opgaverne ”back stage”, når stævnet
skal gennemføres. Det kan blive en god indtægtskilde for foreningen.

Status på vores øvrige aktivitetstilbud
Foreningen holder særligt øje med de aktivitetstilbud, hvor vi har løn- og lokaleudgifter. De vil
derfor blive gennemgået lidt mere indgående.
På de små Let Motion hold på plejecentrene er der i dag omkring 50 deltagere fordelt på 6 hold.
De kører indtil videre til sommerferien. Vores instruktører blev meget glade for 5- 6 nye frivillige
hjælpere – som det lykkedes at finde til Let Motion/Træningscenter holdene. Vi har siden haft lidt
frafald, så hermed en opfordring igen til at melde sig under fanerne. Hvis vi har flere hjælpere til et
hold kan de deles om ugentlige træningstimer. Det skaber større fleksibilitet og mindre belastning
for den enkelte.
De øvrige Let Motion hold, som holder til i idrætscentrene, har i dag lidt over 100 deltagere
fordelt på 8 hold. Der er plads til ca. 60 flere på holdene. Det vil forbedre økonomien og give plads
til flere Let Motion hold, så det bør blive et indsatsområde i år.
Foreningen har i 2017 skulle forhandle nye samarbejdsaftaler hjem. Som omtalt i tidligere
medlemsbrev er det lykkedes med hensyn de 8 Let Motion hold i Idrætscentrene. Her blev en
aftale indgået med Kultur- & Fritidsafdelingen i oktober sidste år. Aftalen omfatter også Senior
Idrætskonsulententen og kontorfaciliteter til foreningen.
Det ser sværere ud med de 6 Let Motion hold på plejecentrene, hvor fremtiden fortsat er
uafklaret. Sundhedsafdelingen ønskede oprindeligt at hjemtage træningsopgaven og løse den
med egne medarbejdere samt at begrænse tilbuddet til 12 ugers vedligeholdende træning. Efter
politisk ønske arbejdes der nu for, at det nuværende træningstilbud kan fortsætte og helst i et
samarbejdet med SVSI. SVSI har i den forbindelse sagt ja til at fortsætte holdene indtil
sommerferien. Det ene hold vil kunne videreføres efter sommerferien med tilskuddet fra Kulturog fritidsområdet.
Basis/turbo holdene er en succes – specielt i Svendborg by og i Skårup, hvor holdene stort set er
fyldt op. Efter ønske fra instruktørerne, har vi arbejdet på at reducere holdstørrelsen til maksimalt
50. Instruktørerne synes, at 60 deltagere er rigtig mange, hvis man skal nå at have ”øjenkontakt”
med alle. Udfordringen gælder især holdene i midtbyen og i Skårup. Ændringen gennemføres over
tid ved ikke at lukke nye ind, førend man er nede på de 50 deltagere.
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Styrketræningsholdene er fortsat en bragende succes med mange på venteliste. Ventelisten er i
dag stort set væk efter at vi oprettede det 5. hold. Det er vores fornemmelse, at der er flere
interesserede, som bare ikke har skrevet sig på ventelisten. Vi kan kun anbefale, at man skriver sig
på ventelisten, så vi kan se, hvor stort behovet er.
Der er fortsat godt gang i spil- og motionsgrupperne. Da mange af udendørsaktiviteterne knytter
sig til sommerhalvåret, kender vi først det nøjagtige deltagerantal, når vi kommer lidt længere
frem i kalenderen.
Jeg vil ikke gå mere i detaljer, men blot sige, at vores frivillige gør et stort arbejde for at det kører
godt.
Samlet opgørelse over deltagerantallet på aktivitetsholdene
Antal
hold

Aktiviteter

6
14
5
6
18

Idræt basis og turbo hold
Let Motion og Let Motion/træningscenter
Styrketræningshold
Spil: Krocket, Krolf, Petanque og golf
Motion: Spinning, Gå- og cykelhold, Stav- og intervalgang, Osteoporose
træningshold, Yoga og Zumba
”Bedstevolley”
Ialt

1
50

Deltagere
pr.
27.11.2017
298
162
100
149
271
22
1002

Faste tilbagevendende aktiviteter.
Som supplement til idrætstilbuddene har foreningens forskellige udvalg og arbejdsgrupper stået
for et overflødighedshorn af andre arrangementer.
De fleste er blevet en fast tradition. Det drejer sig om fællesarrangementet i maj for alle frivillige,
som i 2016 gik til Valdemar Slot. Endvidere fællesarrangement for Let Motion holdene. De har jo
svært ved at deltage i foreningens andre tilbud.
Nytårsmarchen og Ture ud i det blå er også nogle velbesøgte tilbagevendende motionstilbud.
Hertil kommer flerdagesturene, hvor naturturen i år gik til Læsø og kultururen til Sønderjylland og
Slesvig. Gruppen, som kalder sig ”Kultur og motion for hjernen”, har endvidere stået for såvel
foredrag som for dagsudflugter til forskellige kulturoplevelser.
Det er jo et fantastisk arbejde, der her gøres af vores frivillige til gavn for os alle.
Udadvendte aktiviteter og presse
Foreningen har 3 gange annonceret for nye aktiviteter i både Ugeavisen og i Fyns Amtsvis.
14 gange har vi sendt pressemeddelelser ud. De har hovedsageligt handlet om vores nye
aktivitetstilbud.
Vi har 2 gange sørget for omtale i Thurineren og i Tøsingen og én gang i Folk og Fæ. De har især
handlet om vores Basis og let Motion tilbud.
Endelig har vi fyldt 2 sider med artikler i begge numre af kommunens ældreblad, Impulser.
Vi skal heller ikke glemme vores Aktivitetskatalog, som udkom første gang i august sidste år. Det
erstatter vores annoncer og foldere m. indstik, som vi tidligere anvendte i markedsføringen af
vores aktiviteter. Kataloget er blevet rost meget. Det husstandsomdeles til alle 65+ med
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kommunens ældreblad, Impulser. Det kan også hentes i løseksemplarer på forskellige offentlige
steder i kommunen. Vi har en lille udfordring med også at nå ud til seniorer i aldersgruppen 60-65
år. Her kan en annoncering blive nødvendig. Det er lykkedes at få aktivitetskataloget for dette
halvår delvist annoncefinansieret med 11.000 kr.
Som sædvanlig er vi med på Gl. Torvedag med tombola og flyers og også med på Sportsfestivalen.
Birthe Bergmann har deltaget på kommunens informationsmøder for nye pensionister og for
75+’er.
Internt er nyhedsbrevet ”Det sker i SVSI” sendt ud 7 gange til medlemmerne. ”Formanden har
Ordet” er udkommet 6 gange.
Organisationen.
Vi har i foreningen nogle udfordringer, at tage fat på. Flere medlemmer, flere aktiviteter, flere hold
og færre kommunale konsulentressourcer, stiller øgede krav til organiseringen af foreningen og
medfører en øget efterspørgsel efter frivillige hænder.
Som nævnt på Generalforsamlingen sidste år havde bestyrelsen planer om at organisere
ledelsesopgaverne i fem delvist selvkørende funktionsområder, hvor 2-3 bestyrelsesmedlemmer
har ansvaret for opgaveløsningen indenfor de enkelte områder. Til formålet vedtog
generalforsamlingen en ændring af vedtægterne, så bestyrelsen efter behov kunne suppleres med
1-2 ekstra bestyrelsesmedlemmer.
Funktionsområderne kom på plads inden sommerferien, men opgraderingen af bestyrelsen med
flere folk har måttet afvente en afklaring af samarbejdsaftalerne med kommunen. De har været
meget lang tid undervejs. Samarbejdsaftalen med Kultur- og Fritidsområdet, som sikrer
foreningens økonomi, kom først på plads i slutningen af oktober. Som nævnt af mig i ”Formanden
har Ordet” i denne måned, bliver der måske slet ingen samarbejdsaftale med Sundhedsafdelingen
om Let Motion/træningscenter holdene. Sundhedsafdelingen indgår dog som sparingspartner i
samarbejdsaftalen med Kultur- og fritidsafdelingen.
Vi er imidlertid nu klar til at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem. Det vil ske i dag under
punkt 7, hvor vi har valg til bestyrelsen.
Organisationen består i dag af 5 delvist selvstyrende funktionsområder, som tager sig af
henholdsvis:
• Drift og koordinering af alle fysiske aktiviteter
• Organisation og synlighed
• Udvikling og samarbejde med myndigheder og organisationer
• IT opgaver som hjemmesiden, medlemsdata, statistik og arkivering
• Økonomi
Når vi i dag har fået valgt det nye 8. bestyrelsesmedlem og fordelt opgaverne på et konstituerende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, vil den nye organisation kunne ses på hjemmesiden.
De øgede krav til foreningen har også nødvendiggjort en kvalificering af udvalgsarbejdet og
informationsgangene samt uddelegering af opgaver og ansvar. Det har vi arbejdet en del med –
og med gode resultater. Vi har nogle rigtig gode folk i aktivitetsudvalgene, som jo foruden
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formanden består af holdlederne. Bestyrelsen, udvalgsformænd og holdlederne ses 2 gange årligt
til et informations-og dialogmøde. Hertil kommer den løbende kontakt til og fra udvalg, holdledere
og ledelse.
Det gælder også udvalget for tværgående opgaver i funktionsområdet, Organisation og Synlighed,
som er blevet suppleret med yderligere 3 engagerede frivillige, der allerede har taget godt fra.
Bestyrelsen har også taget konsekvensen af det stigende behov for koordinering af arbejdet i
foreningen og ansat en foreningssekretær i 15 timer om ugen fra den 1. marts. Der var rigtig
mange kvalificerede ansøgere til jobbet. Vi valgte naturligvis den bedste. Vores kommende
medarbejder hedder Pia Jonssen og hun vil sammen med vores frivillige ved telefonen gøre sit til,
at hjulene kører og at medlemmerne får en god behandling.
Vi har inviteret Pia med i dag, så I kan få sat ansigt på vores nye stemme i telefonen.
Frivillige i SVSI
Vi har rigtig mange frivillige, henved 100, som gør en meget stor indsats for at hjulene kører. Uden
dem kan foreningen slet ikke fungere. 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 brug for en IT-medarbejder, som bl.a. kan passe vores hjemmeside og tilmeldingssystemet.
Vi har også brug for en afløser til vores skattejæger, Churt, som i 2017 har skaffet godt 21.000
sponsorkroner kr. til forskellige nye tiltag og til afholdelsen af denne generalforsamling. Vi har
endvidere brug for en eller flere facebooknørder, som kan udvikle og passe en facebookprofil med
opslag og chat. Som nævnt før mangler vi hjælpere til Let Motion holdene og flere holdledere
kunne også godt ønske sig at lidt hjælp fra andre på holdet til at løfte holdlederopgaverne.
Endelig er der nok også andre relevante indsatsområder, som vi bare ikke har set endnu, men hvor
I ser en mulighed for at engagere Jer til gavn for foreningen og jer selv. Det er jo lysten, som driver
værket. Kulturudflugterne er et godt eksempel på det.
Hvis der er nogle af Jer her i salen, som er blevet nysgerrige efter at vide mere om opgaver, er I
velkomne til at kontakter mig eller en anden i bestyrelsen i løbet af pausen eller senere for en helt
uforpligtende orientering.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har i løbet af året holdt 8 møder, heriblandt 2 ekstraordinære, og Forretningsudvalget
har holdt 9 møder, hvoraf 1 var ekstraordinært. På et halvdagsseminar i marts drøftede vi den
førnævnte organisationsplan.
Udviklingen af organisationen og forhandlingerne med kommunen har fyldt meget på møderne.
Der er også brugt tid på at overveje alternative foreningsløsninger uden kommunale tilskud og
konsulent bistand. Vi ser nu frem til en periode, hvor der bliver tid til at tænke mere fremadrettet
og kreativt.
Samarbejdet med kommunen
Som tidligere nævnt har samarbejdsaftalerne med kommunen skulle genforhandles og det er indtil
videre kun den ene samarbejdsaftale, som er faldet på plads i oktober sidste år. Det er den, som
bl.a. som fastsætter konsulentens opgaver i SVSI, og sikrer foreningen et økonomisk grundlag.
Forhandlingerne fandt sted i en periode, hvor kommunens egen organisation blev ændret. Det
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skete før sommerferien. Kultur-og Fritidsområdet skulle flyttes fra direktørområdet, Erhverv og
Beskæftigelse til en afdeling under Børn- og ungedirektøren. Flytningen måtte imidlertid vente på,
at nye chef for Kultur- og fritidsområdet tiltrådte den 1. oktober. Det har nok været en af
årsagerne til den langstrakte forhandlingsperiode. Den tog sin begyndelse for et år siden, hvor vi
havde foretræde for det politiske udvalg for Erhverv, beskæftigelse og kultur. Vi ser nu frem til en
normalisering af samarbejdet med Kultur- og fritidsafdelingen og med Sundhedsafdelingen.
Kommende opgaver
Selvom en årsberetning skal se tilbage på det der sket, vil jeg nu lige nævne lidt om nogle
kommende opgaver, som bestyrelsen skal tage stillig til.
• Vi skal fortsætte den gode proces vi er i gang med vedrørende udviklingen af
organisationen og uddelegering af opgaver, ansvar og initiativer.
• Vi skal have fyldt op på de 8 Let Motion holde i idrætscentrene. I øjeblikket er ca. 55 af de
140 normerede pladser ledige. Det vil give en bedre økonomi og måske give mulighed for
at åbne flere hold. Det er mit indtryk, at mange ikke kender Let Motion tilbuddet.
• Vi skal have en endelig afklaring på Let Motion/træningscenter holdene. Foreningen vil her
stå fast på, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten og at der ikke skal anvendes flere
ressourcer på driften end tilfældet er i dag – helt mindre.
• Vi er i dialog med kommunen om at etablere motionstilbud med frivillige på dagcentre –
f.eks. krolf, boule eller lignende. Det vil blive i samarbejde med Dansk Arbejder
Idrætsforbund. Det bliver naturligvis under forudsætning af, at vi har medlemmer, som vil
tage ejerskab af opgaven. Det vil blive afklaret i dette forår.
• Vi forventer at få en aftale i stand med Loop Fitness – som giver mulighed for træning, når
man har lyst og tid.

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:
• De medlemmer, som har udført frivilligt arbejde.
• Til holdlederne, udvalg og arbejdsgrupper.
• Til vores lønnede og ulønnede instruktører som gør det rigtigt godt.
• Til vores engagerede senior idrætskonsulent, Birthe Bergmann.
• En personlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og engagement i en periode med
mange udfordringer.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling.
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand

