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Referat fra Saga Svendborgs generalforsamling 2021 

Tirsdag den 22. juni kl. 17.30-20.00 i Maskinhallen på Tankefuldbanen, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg 
 
 
 
17.30 Generalforsamling 
 

1. Valgt af dirigent og referent 
Peter Lund blev valgt dirigent og Sandra Nielsen som referent 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

 
2. Bestyrelsens årsberetning ved formand Susanne Linnet Aagaard 

Formanden afgav sin beretning for året 2020, der var et særligt år for klubben, da det var året hvor 
klubben blev selvstændig og skiftede navn til Saga Svendborg, og da corona gav særlige 
udfordringer for klubbens stævner og aktiviteter. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 2020 ved kasserer Wickie Schaadt Andersen 
Kasserer fremlagde regnskab 2020 med noter, der på trods af corona og aflysninger så fint ud. Årets 
resultat var et overskud på 900 kr. efter investeringer på 50.000 kr. i anskaffelse og renovering af 40 
fods container og udarbejdelse af nyt logo og skiltning med nyt klubnavn. Klubben har fortsat en 
egenkapital på 130.000 kr.  
Regnskabet og budget blev godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af fremtidige planer 2021 ved formand Susanne Linnet Aagaard 

Susanne fremlagde planerne for 2021 med fokus på forhandling med kommunen om råderet over 
barakken som nyt klubhus og arealet mellem den og collecting ring som kommende trænings- og 
opvarmningsbane. 
Planerne blev vel modtaget af forsamlingen. 

 
5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 
 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 2021/2022 
Bestyrelsen foreslog at fastholde medlemskontingentet på 250 kr. pr enkeltmedlem og 400 kr. pr 
familie i 2020, og dette blev godkendt. Derudover foreslog bestyrelsen at fastholde 
medlemskontingentet for år 2022 også, og dette blev også godkendt. Derved kender bestyrelsen 
kontingentstørrelsen og kan udsende opkrævning primo januar 2022. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg: 
 Bestyrelsesmedlem Wickie Schaadt Andersen – genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Susanne Linnet Aagaard – genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Helena Katrine Philipa Storm – genopstiller ikke 

Michael Svendsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
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 Der skal desuden vælges revisor og revisorsuppleant 
Arne Egestrøm Jensen blev genvalgt som revisor 
Thomas Bjerre blev genvalgt som revisorsuppleant 

 
Dirigenten og medlemmerne ønskede tillykke med valget til alle. 

 
8. Udvalgenes planer og rekruttering af nye medlemmer 

Stævneudvalget ved Trine Winther: Saga Toelt skulle have været det nye i 2020 men blev aflyst pga. 
corona. Det vil blive afholdt næste år. Eliterytterne mangler opvarmningsbane og udvalget håber, at 
en kommende ridebane kan hjælpe til at kunne lave store stævner og måske DM. Med klubbens 
startbokse og pasbanen er der planer om at lave passtævner. Der foreslås at købe 
tidstagningsudstyr. Udvalget efterspørger hjælp til stævnerne, både under, før og efter. Rytterne 
har ikke hjulpet pga. corona, så der har været efterspurgt faste hjælpere ift restriktioner. 
Medlemmerne opfordrede til, at det skal skrives ud, at udvalget mangler hjælp, således 
medlemmerne bliver opmærksomme på det.  
 
Aktivitetsudvalg ved Jannie Kaae: Planlagt foredrage den kommende sæson med Dyrlæge Lise 
Grønbæk omkring reproduktion, Louise Lausten om mavesår, og Jens Overgaard Blåkilde om tykke 
trunter og foder. Der er planlagt tre rideture bl.a. på Riderute Sydfyn. Der planlægges et paskursus 
med Siggi Olli og en clinic med Jon Stenild foredrag med Eilifur. Der er også planer om en ny 
stutteritur til foråret og en føl- og unghestebedømmelse i efteråret.  
Anne Corneliussen vil gerne være med i aktivitetsudvalget. 
 
Ungdomsudvalg ved Heidi Philipsen: ”Saga Ungdom” med en årsaktivitet for efteråret 2021 og 
foråret 2022 for børn i alderen 12-18 år. Der er planlagt undervisning, sociale arrangementer og der 
vil være temaer med foredragsholder. Alle kan være med også uden ambitioner om stævner. 
Efterspørger flere i udvalget. Efterspørger at budskabet bliver spredt. Kristina Holst vil gerne være 
med i udvalget og Nadia Omer og Anne Corneliussen vil gerne hjælpe til med Saga Ungdom. Der 
kom forslag om at lave opslag på skoler blandt de unge og eller iblandt kommunen, men på de 
digitale medier.  

 
9. Eventuelt 

Der var ikke nogen som ønskede andre emner diskuteret  
 
 

Godkendt af undertegnede dirigent, 26. august 2021


