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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 18. august 2021, kl. 19.30-21.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Sandra, Wickie, Michael og Susanne (referent). Afbud Camilla og Maria. 
 
 
 
1. Godkendelse af referater 
 Referater fra den 04.07.2021. 
 Godkendt. 
 
2.  Mødekalender for efteråret 2021 
 Vi skal finde datoer til efterårets mødekalender, samt forslag til dato til fællesmøde med 

stævneudvalget. 
 Fællesmøde med stævneudvalget den 28.10, kl. 17.30-20.30 i Wickies værksted med spisning. 
 Bestyrelsesmøder, kl. 19.00-21.00: 23. sept. (inden 3-gang), 14. oktober (inden fællesmøde med 

stævneudvalg) og 16. nov. (18.00-21.00 med mad for forberedelse af GF). 
 Hvis der er nyt mht skolen, så holder vi ad hoc møder på Facetime. 
 
3. Forretningsorden 
 Der er i den sidste bestyrelse udarbejdet et forslag til en forretningsorden. Forretningsordenen skal 

diskuteres og evt. tilrettes og besluttes. 
 Udskydes til næste møde. 
 
4. Græsslåning omkring banen 
 Diskussion af, hvordan vi løser opgaven med græsning på banen på kort og lang sigt. 
 Michael slåt et par gange inden stævnerne og Wickie slår en sidste gang inden vinter. En langsigtet 

løsning kan først laves, når der er en aftale med kommunen. 
 
5. Arbejdsdag, 11. september 
 Opgaver og materialeindkøb til arbejdsdagen den 11. september. 
 Opgaver: Rydde op og rengøring af klubhus, køre på genbrugsstation, luge banens kanter og 

buskryde langs banen nederste del af passporet. Wickie køber mad og Susanne laver FB-opslag (husk 
af tage hakker og skuffejern med). 

 
6. 3-gangsstævnet, 2. oktober 
 Planlægning af 3-gangsstævnet lørdag den 2. oktober. Tilmelding åbner på Sporti den 28. august. 
 Sandra skaffer dommer, laver startlister og check-in. Maria speaker. Wickie stabler noget café på 

benen og køber gaver til dommerne. 
 
7. Medlemsfest, 6. november og festudvalg 
 Hvad gør vi med medlemsfesten? Skal vi nedsætte et fest? 
 Forsøger at samle et festudvalg. Susanne laver opslag om det på FB. Måske afholde i Stenstruphallen, 

den lille hal. Liza laver mad, og der er ingen oprydning bagefter. Måske jukeboks. 
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8. Budgetopfølgning  
 Orientering om status. 
 Næste gang. 
 
9. Status på forhandling om bygninger og arealer 
 Orientering om seneste nyt. 
 Svært at få hul igennem. Ikke noget nyt. Susanne skal afklare alarmsystem med kommunen eller evt. 

FGU.  
 
10. Ønske om headset og højtaler i aktivitetsudvalget 
 Aktivitetsudvalget ønsker sig headset med mikrofon og højtaler. 
 Udstyret skal bruges til kurser, Saga ungdom, foredrag, følshow mm. Aktivitetsudvalget må gerne 

komme med forslag til udstyr.   
 
11. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget: Stævneudvalget ønsker sig tidstagningsudstyr og ser på muligt brugt udstyr. 
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Følshow og forskellige foredrag er på vej. 
 Nyt fra sponsorudvalget: Der er stadig nogle af sponsorerne som ikke har betalt. Skriv til Luther om 

stævner, hvor han gerne må komme. 
 
12. Emner til næste medlemsnyt 
 Er der emner til næste medlemsnyt? 
 Arbejdsdag, 3-gangsstævne, festudvalg. 
 
13. Eventuelt 
 Susanne deltager i Friluftsrådets møde den 6. september. 


