Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde
Den 11. november, kl. 19.00-21.00 hos Gammel Sognevej 3, 5771 Stenstrup
Deltagere: Maria, Sandra, Camilla, Wickie og Susanne (referent). Afbud: Helena.

1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra de sidste to møder.
Begge godkendt.

2.

Planlægning af Generalforsamling den 19. januar
Generalforsamlingen skal offentliggøres inden 19. december – sammen med julehilsen og tak for i år.
Se udkast til dagsorden.
Udkast til dagsorden blev godkendt, men det skal ikke fremgå om de tre medlemmer på valg
genopstiller eller ikke. Generalforsamlingen afholdes i et stort mødelokale Bølgen i Svendborg
Idrætscenter, hvor de er vandt til at overholde og håndtere corona-retningslinjer. Vi tilbyder middag
eller som minimum kage og kaffe – afhængig af, hvad der er muligt på tidspunktet. Der skal være
tilmelding på Sporti af hensyn til corona og mad. Det skal naturligvis være gratis at deltage. Susanne
lægger link til madfirma ud i messenger-gruppen. Invitation til generalforsamling skal sende ud i en
separat mail, ikke blot som del af et Medlemsnyt. Susanne sender ud 1. december og lægger
begivenheden på FB-side og i gruppen samt på hjemmesiden. Wickie laver regnskab der skal lægges
til hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.
Det blev besluttet at ændre kontingentperioden til at løbe frem til 15. feb. 2022, da den tidligere dato
med 31. marts var sat for, at Skeifa kunne nå at afholde deres generalforsamling.

3.

Forretningsorden
Er der behov for at udarbejde en forretningsorden, som vi egentlig skal have jf vedtægterne, så det
bliver tydeligere for alle, hvordan vi træffer beslutninger, og hvad der er bestyrelsens opgaver?
Behovet for en tydeligere beslutningsproces blev diskuteret på baggrund af årets erfaringer med
corona-justeringer, fysiske og virtuelle møder, messengerdebatter mm. Forslag til en forretningsorden
blev diskuteret med udgangspunkt i Dansk Islandshesteforenings forretningsorden. Der var enighed
om at lave et udkast til forretningsorden, som ligger klar til en ny bestyrelse, der kan tilrette og
beslutte den efter generalforsamlingen. Susanne samler forslagene til forretningsorden til et første
udkast, der vendes på næste bestyrelsesmøde.

4.

Status på de store projekter
Vi fik afslag på tilskud til at etablere opvarmningsbanen. Søger vi igen til næste år?
Det besluttet at søge igen til næste år, med en samlet ansøgning (vores nuværende og tillægget).
Status på samarbejde med skolen og råderetsaftale for arealet på den anden side af Tipsvænget.
Der er ikke nyt endnu.

5.

3-gangsstævner 2021
Planlægning af forårets 3-gangsstævne.
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Stævner er lørdage den 27. marts og 2. oktober. Koncepterne tilpasses de eventuelle coronarestriktioner, der måtte være. Sandra lægger 3-gansstævnet på Sporti og justerer teksten om 3gangsstævnet, jf bestyrelsesbeslutning i juli 2019: ”Stævnet er for åbent for alle. Det er dog primært
tiltænkt ryttere med unge eller uerfarne heste, som ikke er vant til stævner, og unge eller uerfarne
ryttere. Her kan både heste og ryttere få erfaring med stævner i en uhøjtidelig atmosfære.”
Det blev besluttet at have rosetter til 3-gangsstævnerne. Maria finder forslag til rosetter med logo, og
Wickie vender overvejelserne om rosetter eller medaljer med stævneudvalget.
6.

Skiltning og klubtøj
Status på skiltning ved bane og klubhus samt klubtøj.
Wickie præsenterede endelig udkast til skilt til klubhus, der blev godkendt. Susanne sætter produktion
i gang og aftaler ophængning med Thomas. Susanne har bestilt galgeskilt til banen.
Der skal fremvises eksempler på klubtøj til generalforsamlingen. Wickie ser på prøver.

7.

Nyt fra udvalgene
Nyt fra stævneudvalget: Sandra stopper i stævneudvalget, og Wickie er gået ind i udvalget.
Stævneudvalget knokler med planlægningen af Saga Toelt.
Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er planlagt juletur og foredrag om rideangst. Stutteritur og
stjernebesøg er også undervejs. Der er etableret et nyt juniorudvalg.
Nyt fra sponsorudvalg: Tina har knoklet for at skaffe de 20 faste sponsorer i hus. Der mangler 3-4
stykker. Med 5 hovedsponsorer og 20 faste sponsorer kan klubben starte 2021 med 45.000 kr. i
sponsorbidrag.

8.

Økonomi
Sommerens stævner har givet gode overskud, så klubbens overskud til dato er 24.000 kr. efter
afholdelse af de investeringer, der er lavet i anskaffelse og maling af ny container. Klubben har
139.000 kr. i banken.
Det blev besluttet at alle gamle medaljer med Skeifa Svendborg indgraveringer kasseres og straksafskrives.

9.

Eventuelt
Wickie foreslog, at bestyrelsen overrækker et par priser på generalforsamlingen – årets medlem og
lign. Det var der opbakning til. Diskussion om konkrete modtagere kan ikke fremgå af referatet.
Prisen skal være en brugbar gave som fx en vest med logo. I god tid inden generalforsamlingen
aftaler bestyrelsen på messenger, hvor mange priser, hvilke kategorier og til hvem.
Forslag om at holde et foredrag med Jens Overgaard Blåkilde, som bringes videre til
aktivitetsudvalget.
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