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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 5. oktober, kl. 19.30-20.00 på Zoom/Facetime 
 
Deltagere: Maria, Sandra, Camilla, Helena, Wickie og Susanne (referent).  
 
 
 
1. Corona, aktiviteter og beslutninger 
 Den 23. september diskuterede vi i bestyrelsen på messenger, hvad vi skulle gøre ved 3-

gangsstævnet den 4. oktober i lyset af den stramning af corona-restriktionerne, der var kommet, og 
hvor grænsen for forsamling nu var sænket til 50 personer. Der var flertal i bestyrelsen for at 
aflyse/udskyde som følger:  

 ”Efter den seneste tids opdateringer af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. corona, har 
bestyrelsen desværre måttet træffe beslutning om, at aflyse/udskyde arbejdsdagen lørdag den 26. 
sept., 3-gangsstævnet den 4. oktober og medlemsfesten den 31. oktober. Det er for usikkert, om 
arrangementerne kan afholdes efter retningslinjerne, og vi vil ikke risikere at skulle komme til at 
lægge navn til et eventuelt udbrud. De tilmeldte til 3-gangsstævnet får naturligvis deltagergebyret 
refunderet.” 

 Da der ikke var enighed om den beslutning, og da messenger-beslutningen ikke var en formel 
bestyrelsesbeslutning, valgte vi at holde et bestyrelsesmøde på Zoom den 28. september, hvorfra der 
findes et separat mødereferat, inkl. en beslutning om at afholde 3-gangsstævnet den 31. oktober 
med restriktioner. Wickie kunne mod forventning ikke deltage i mødet, var efter mødet ikke er 
enighed i mødets beslutninger. Da flere af mødedeltagerne fortrød beslutningerne eller følte sig 
presset til dem, holder bestyrelsen d.d. endnu et møde om samme emne. 

 Dele af bestyrelsen mente at aktiviteterne skulle aflyses, da de ikke var nødvendige, og at 
myndighederne havde opfordret til at aflyse eller udskyde alle unødvendige aktiviteter. De mente 
samtidig, at et 3-gangsstævne var kendetegnet ved den sociale del, hvilket ville falde bort, hvis 
stævnet skulle afvikles tilpasset corona-restriktioner uden tilskuere, hjælpere mm. 

 Andre i bestyrelsen syntes, at det var uforståeligt, at arbejdsdagen blev aflyst, når den ville kunne 
afvikles uden smitterisiko, ligesom et 3-gangsstævne med restriktioner forsat ville være attraktivt at 
deltage i for mange. 

 Da der ikke enighed, blev der stemt om, hvorvidt der skulle afvikles 3-gangsstævne den 31. oktober. 
Fire stemte mod afvikling og to stemte for afvikling. Stævnet afvikles følgelig ikke. 

 Susanne ønskede taget til referat, at hun syntes det var pinligt, at bestyrelsen ikke ville tilpasse sine 
aktiviteter, når stævneudvalget i løbet af sommeren har knoklet for at tilpasse og afvikle stævner i 
henhold til corona-restriktioner. 

 
2. 3-gangsstævner 
 Afklaring af om 3-gangsstævnet er bestyrelsens eller klubbens? Dvs. om andre end bestyrelsen må 

arrangere et 3-gangsstævne. 
 Susanne foreslog på sidste møde, at andre end bestyrelsen eventuelt kunne afvikle 3-gangsstævnet. 

Det var der tvivl om. Det blev diskuteret, og der var ikke enighed. Der blev stemt om, hvorvidt andre 
end bestyrelsen må afholde 3-gangsstævner. Fire stemte mod og to stemte for. 3-gangsstævner må 
følgelig kun afholdes af bestyrelsen. 
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3. Skiltning på klubhuset og banen 
 Af hensyn til dialogen med sponsorer vil det være rart at vide, hvornår vi kan sætte et sponsorskilt op 

– hvornår får vi et nyt udkast til Saga Svendborg skilt? 
 Wickie præsenterede tre nye forslag til skilte på klubhuset, og der var enighed om teksttypen Myriad. 

Wickie tilpasser forslaget, så det bliver lidt mere margin i top og bund. 
 Wickie vil gerne sætte sponsorskiltet op med Myriad, og Susanne sende det udkast, der allerede er 

lavet. 
 Skiltene skal op i år, så folk vedhvem der må benytte baneanlægget. 
 
4. Eventuelt 
 
 


