Referat fra Saga Svendborgs bestyrelsesmøde
Den 18. august, kl. 19.00-21.00 i klubhuset
Deltagere: Maria, Sandra, Camilla, Helena, Wickie og Susanne (referent).

1.

Skiltning på klubhuset og banen
Der var ikke opbakning til de forslag til skilte, som Susanne havde fået udarbejdet. Wickie laver nye
forslag. Susanne sender filer at arbejde videre på.
Der var enighed om skilt ved banen og sponsorerskiltet. I forhold til priser, så er skal skiltet til banen
leveres af Svendborg Skilte og resten af Step Print Power (det gamle Svendborg Tryk).

2.

Fællesmøde mellem stævneudvalg og bestyrelse
Vi skal arrangere et fællesmøde i efteråret for at tale om næste års stævnekalender, kommunikation
mellem bestyrelse og stævneudvalg, fordeling af arbejdsopgaver, brug af sponsorater, prioriteter i
forhold til forhandling af nye samarbejdsaftale med skolen, råderetsaftale mm.
Susanne sender Doodle til stævneudvalget med 14, 15, 28 og 29. september, kl. 17.30-21.30. Mødet
afholdes på skolen og vi starter med fællesspisning. Susanne sender udkast til dagsorden til
bestyrelsen inden det sendes videre til stævneudvalget med opfordring til at komme med yderligere
emner.

3.

Fastlæggelse af datoer
- Nu dato for arbejdsdag i efteråret: 26. september
- Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen i januar: 27. oktober og 14. januar
- Dato for generalforsamling: 19. januar

4.

DI Klubmøde den 6. september i Vissenbjerg
Maria, Wickie og Susanne deltager. Wickie spørger om nogen i stævneudvalget vil med og melder
alle til på Sporti.

5.

Status på igangværende
Status på:
- Ansøgning om støtte til opvarmningsbane: Det kan blive et længere forløb inden kommunen
beslutter om vi får tilskud. Der er ingen dato endnu.
- Ansøgning om råderetsaftale for arealet på den anden side af Tipsvænget: Ansøgningen
behandles på kultur og fritidsudvalgsmødet den 7. september.
- Containerkøbet: Den er købt og betalt, malet og stillet på plads.
- Mulighed for at søge Genstart Svendborg: Det er ikke undersøgt siden sidste møde.

6.

Økonomi
Budgetopfølgning: Økonomien ser rigtig fornuftig ud med et overskud til dato på 10.000 kr. inkl.
udgifterne til containeren og ekskl. startgebyrer fra seneste stævne.
Antal medlemmer er vist på side 2
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7.

Orientering fra udvalg
Sidste nyt fra:
- Stævneudvalg (Sandra): I stævneudvalget fylder planlægning af årets sidste stævner og
planlægningen af næste år. Selv om datoen for 3-gangsstævnet den 3. oktober har været meldt
ud allerede i november 2019, har Skeifa lagt et 1-dagsstævne samme dag. Flere medlemmer har
beklaget, at de ikke kan deltage begge steder. Vi vil gerne imødekomme ønskerne, og Sandra
forsøger derfor at flytte stævnet til den 4. oktober og undersøger, om dommeren kan. Hvis det er
muligt retter Sandra på Sporti og Susanne sender Medlemsnyt inden tilmeldingen åbner den 23.
august.
- Aktivitetsudvalg (Susanne): Der er møde i aktivitetsudvalget den 31. august, hvor efteråret og
vinterens aktiviteter skal planlægges, herunder det udskudte paskursus og en fælles juleridetur.
- Sponsorudvalg (Susanne): Sponsorpakker for 2021 er lavet, og Tina Poulsen er i fuld gang med at
sælge. Sponsornavne og koncepter ligger på hjemmesiden. De fem hovedsponsorer er allerede
på plads, og de faste sponsorer forventes at komme på plads i løbet af de næste par måneder.
Det forventes, at klubben kan fakturere sponsorater for i alt 45.000 kr i januar 2021 og
efterfølgende år. Husk at Wickie skal have oplyst CVR-numre på listen til fakturering.

8.

Klubtøj
Hvad skal vi have af klubtøj? Wickie undersøger, hvilke muligheder DH Reklame kan tilbyde. Klubtøj
kan sælges via bl.a. medlemsnyt, hvor medlemmerne afgiver konkrete ordrer på farver og størrelser,
inden vi sætter produktion i gang.

9.

Eventuelt
Hele bestyrelsen skal sende foto af sygesikring og pas/kørekort til Wickie til brug i banken.
Susanne opretter to generiske mailadresser, der videresender til formand og kasserer uanset, hvem
der har posterne: formand@saga-svendborg.dk og kasserer@saga-svendborg.dk
Medlemsfesten den 31. oktober 2020 skal være gratis for alle medlemmer. Deltagerne betaler selv
for drikkevarerne. Festen skal lægges på Sporti for at lette administration af deltagerne.
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