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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 18. februar 2021, kl. 19.00-21.00 som Facetime 
 
Deltagere: Maria, Sandra, Wickie og Susanne (referent). Afbud: Camilla og Helena. 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referatet er godkendt. 
 
2. Opkrævning af kontingent 
 97 af klubbens 216 medlemmer har betalt kontingent for 2021. Det foreslås at sende reminder ud 

igen i marts via Sporti. Forinden sendes medlemsnyt med opfordring til at betale. 
 Ud over dette rykker vi ikke mere. Herfra er det op til medlemmerne om de vil fortsætte. 
 
3. 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: 
- Agilitybane: Der er sendt ansøgning ”Flere ud i naturen” puljen om midler til agility forhindringer 

(deadline 15. februar). Det samlede projekt er på 46.517,50. Lehnskov Gods sponsorerer store 
granrafter til en værdi af 2.500 kr. Der er søgt om tilskud på 36.500 kr. fra Friluftsrådet. 
Bestyrelsen skal formelt beslutte den egenfinansiering på 7.500 kr., der blev aftalt på messenger. 

- Ridebane: Ansøgning Svendborg Kommune om midler til ridebane (deadline 28. februar). Vi er i 
dialog med kommunen inden den sendes ind i forhold til, at der nu er mulighed for to arealer. 
Praksis Arkitekter har lavet en visualisering af nyt klubhus i barakken og ridebanen foran den, se 
som bilag 1. 

- Råderetsaftale: Nu hvor skolen flytter skal der forhandles med Svendborg Kommune om 
mulighederne for at samle alle klubbens aktiviteter omkring baneanlægget. Den gamle ansøgning 
om råderetsaftale på arealerne på den anden side af Tipsvænget har været i partshøring.  
Bestyrelsen skal diskutere prioritering af ønsker. 

 Tilbud på hegn til ridebane kan være fra Pit Hegn og Poda hegn. 
 Mht råderet, så har klubhus og ridebane 1. prioritet, og mulighed for faste bokse i fx maskinhallen 2. 

prioritet. 
 
4. Indkøb af IT-udstyr 
 Status på indkøb af IT-udstyr til stævneudvalget. 
 Wickie for tilbud fra PC Cabinet. 
 
5. Børne- og hundespring til stævner 
 Der blev ikke plads til børnespring i ansøgningen til agilityforhindringer – dels da projektet 

beløbsmæssigt ville komme over 50.000 kr., og dermed kræve en egenfinansiering på 30%, dels da 
børnespring til stævner ikke passede til Friluftsrådets pulje. 

 I bilag til dagsorden er eksempler på spring og priser. Skal klubben købe springene for 
sponsormidler? De vil i hvert fald være med til at gøre stævnerne sjovere. 

 Ja, klubben vil gerne købe nogle børnespring for sponsorater. Susanne får tilbud på de sidste spring, 
og så afgør vi det endelig antal på messenger. 
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6. 3-gangsstævnet 
 Hvad er forventningerne til at corona-restriktionerne løftes, og hvad gør vi med 3-gangsstævnet? 
 Vi følger udviklingen i restriktioner og diskutere løbende på messenger, hvordan det er muligt at 

arrangere stævnet. 
 
7. Rosetter med logo 
 Vi skal vælge rosetter. Maria har fundet forskellige muligheder. 
 Maria viste eksempler fra forskellige leverandører. Hun får lavet aftale og bestillingsliste med valgte 

leverandør. 
 
8. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget: Tvivler på at Saga Toelt bliver til noget. 
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Venteposition pga. corona. Håber at kunne gennemføre stutteritur og 

bygningsbedømmelse. Forslag til et medicinhåndteringskursus 
 Nyt fra sponsorudvalget: Skilt med de faste 20 sponsorer er monteret på klubhuset. Vi afventer 

regning for reklamefolierne, inden klubben kan fakturere de 20 virksomheder (1.000 kr + foliepris). 
Hovedsponsorerne kan også faktureres nu. 

 
9. Næste medlemsnyt 
 Forslag til emner i næste medlemsnyt (først i marts eller fordelt på to nyhedsbreve?): 

- Nyt om at skolen flytter, og vi arbejder for bane og klubhus, med Praksis Arkitekters skitse 
- Nyt om ansøgning til agilitybane 
- Nyt om ansøgning til ridebane 
- Opfordring til at betale kontingent 
- Corona og tregangsstævnet (dele op i tre sektioner) 
- Vi holder vejret mht Saga Toelt 

 
10.  Forretningsorden (udsættes til næste møde) 
 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? 
 
11. Eventuelt 

Der har så vidt vides ikke været nogen opkrævning fra DI endnu.  
Susanne skal sende medlemsliste pr 31.12.2020 til Wickie. 
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Bilag 1 til dagsorden 
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Små forhindringer til leg for børn og hunde 
 

Spring type Antal for stykpris Pris 

 

4 styk Cavalettis 
345 kr. pr styk 

1.380 kr. 

 

2 sæt spring med to stolper og to bomme 
Malet i islandske farver 
 
850 kr. pr sæt 

 
1.700 kr. 
 

 

Springsæt med bølgen – svarer til vores 

logo       

 
1.350 kr. 

 

Springsæt med dannebrog  
1.500 kr. 

I alt til børne spring  5.930 kr. 

 
Se mange flere børnespring på https://www.xn--mjlnerwood-1cb.dk/vare-kategori/mini-boerne-spring/  
 
Eller en anden leverandør med tre spring til 3.950 kr.:  https://legeakademiet.dk/springbane-til-born-3-
1140-pk01.html 

Bilag 2 til dagsorden 

https://www.mjølnerwood.dk/vare-kategori/mini-boerne-spring/
https://legeakademiet.dk/springbane-til-born-3-1140-pk01.html
https://legeakademiet.dk/springbane-til-born-3-1140-pk01.html

