Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde
Den 14. januar 2021, kl. 19.00-21.00 som Facetime
Deltagere: Maria, Sandra og Susanne (referent). Afbud: Camilla, Wickie og Helena.

1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat er godkendt.

2.

Udsættelse af generalforsamling
Vi har udsat generalforsamlingen.
Diskussions af hvornår og hvordan den skal afvikles. Gør vi noget inden da? Fx sende et sammenkog
af formandsberetning og fremtidsplaner ud til alle?
Det er besluttet at vente med at afholde generalforsamling til vi kan mødes fysisk, da der ikke er
presserende beslutninger, som nødvendiggør en virtuel afvikling.
Inspireret af Laxi, der har lagt en formandsberetning på i deres FB-gruppe, har vi besluttet at lave en
light-version af en formands- og fremtidsberetning for at få startet klubben op i det nye år. Susanne
laver udkast til diskussion i bestyrelses Messenger-gruppe. Beretningen lægges på FB og sendes ud
som Medlemsnyt sammen med oplysninger om kontingent og en kommende opkrævning fra Sporti.

3.

Kontingent og kontingentperioden på Sporti
Lige nu får vi nye medlemmer på Sporti, som melder sig ind i perioden 1.10.2020-31.3.2021. Hvordan
skal vi håndtere nye medlemmer efter 1.1. hvert år? Skal vi som bestyrelse træffe beslutning om
kontingent, når generalforsamlingen er udsat?
Bestyrelsen har besluttet at fastholde det nuværende kontingent på 250 kr. for enkelmedlemmer og
400 kr for familiemedlemmer i 2021. Beløbsstørrelserne vil skulle bekræftes af medlemmerne på
generalforsamlingen, hvor vi samtidig lægger op til, at den kontingentstørrelse, der årligt besluttes på
generalforsamlingen, er kontingenter for det efterfølgende år. Derved kan vi samtidig ændre
medlemsperioden til at følge kalenderåret (plus en måned som betalingsperiode).
De nye medlemmer, der allerede har meldt sig ind i det gamle år, får tilbudt at betale differencen, så
medlemskaberne ændres til 2021.

4.

Forretningsorden
Der er udarbejdet et forslag til en forretningsorden. Skal vi rette den til og vedtage den allerede nu,
da det godt kan tage lidt tid, inden der er en ny bestyrelse?
Punktet udsættes, da vi er for få til at diskutere et så vigtigt emne.

5.

Status på de store projekter
Status på samarbejde med skolen og råderetsaftale for arealet på den anden side af Tipsvænget samt
dialog om mulige ansøgninger:
- Ansøgning ”Flere ud i naturen” puljen om midler til agility forhindringer (deadline 15. februar)
- Ansøgning Svendborg Kommune om midler til ridebane (deadline 28. februar)
Susanne orienterede om status på muligheder for arealer.
I forhold til puljen ”Flere ud i naturen” blev det besluttet at søge om midler til flytbare agility
forhindringer. Hvis der søges beløb over 50.000 kr., så skal der 30% egenfinansiering med. Susanne
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undersøger priser og laver udkast til ansøgning. Ansøgning, beløbsstørrelse og eventuel
egenfinansiering diskuteres og besluttes på en Messenger-tråd eller FB-tråd inden deadline den 15.
februar.
I forhold til Svendborg Kommune blev det besluttet at søge midler til anlæg af ridebanen. Susanne
samler og redigerer sidste års ansøgning og tillægsansøgning. Den skal vendes på næste
bestyrelsesmøde, som skal være inden den 28. feb. Datoforslag er 18. feb., som skal aftales på
Messenger.
6.

Corona-restriktioner, stævner og aktiviteter
Hvad gør vi med 3-gangsstævnet mm?
Sandra lavet aftale med Kristiane om at være dommer til forårets 3-gangsstævne. Hun kan muligvis
også til efteråret.
Maria finder forslag til rosetter til stævnet og klubben i det hele taget.
Vi gennemfører 3-gangsstævnet, såfremt forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer. Ved 10 kan
logistikken arrangeres, så det er muligt.
Holdningen er, at vi afvikler stævner og aktiviteter, så snart det er muligt. Vi udskyder og tilpasser
frem for at aflyse. Med et forsamlingsforbud på op til 10 personer, er fx kurser på banen mulige.

7.

Nyt fra udvalgene
Nyt fra stævneudvalget: Saga Toelt flyttes muligvis til april.
Nyt fra aktivitetsudvalget: Foredraget med Jens Blåkilde udsættes pga. corona-restriktioner.
Planlægger så der er aktiviteter, så snart restriktionerne løftes.
Nyt fra sponsorudvalget: Der er lavet aftaler med 25 sponsorer, så vi er i mål. Wickie fakturer i januar,
og Susanne indhenter logoer fra de faste sponsorer, som fortsat mangler at sende dem. Tavlen med
faste sponsorer skal gerne op hurtigst muligt, så alle der kommer på banen kan se dem.

8.

Eventuelt
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