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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 6. juni 2021, kl. 10.30-12.30 hos Wickie 
 
Deltagere: Camilla, Maria, Sandra, Wickie og Susanne (referent). Afbud: Helena. 
 
 
 
1. Godkendelse af referater 
 Referater fra den 18.02.2021, 16.03.2021 og 14.04.2021. 
 Referaterne blev godkendt. 
 
2. Budgetopfølgning og regnskab for 2020 
 Wickie fremlægger udkast til regnskab samt budget mm til GF. 
 Regnskabet for 2020 ser på trods af corona og aflysninger fint ud. Årets resultat blev 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 skal på klubbens hjemmeside senest en uge inden GF. 

 
3. Generalforsamling den 22. juni 
 Planlægning af generalforsamling 

- Er tidspunktet for tidligt? (har folk fået fri?) – Vi flytter det til 17.30 
- Dokumenter der skal på hjemmeside – Wickie sender regnskab+budget og Susanne lægger op. 
- Hvad der skal skrive ud inden for at få flere til at komme – Skriv i medlemsnyt og på FB.  
- Er mulige bestyrelsesmedlemmer, som vi kan prikke? – En person har skrevet til Susanne 
- Skal vi have en byggeudvalg? Bestyrelse plus fagfolk -  Projektudvalg med fagpersoner (fx Thomas 

og Mette) og dem, der vil fra bestyrelsen 
- Formandens beretning, se udkast - OK 
- Forplejning (inkl. vegetarer) – tilmelding eller ej? – Tilmelding af hensyn til mad. 
- Stole, projektor mm – Wickie tager projekter, lærred med samt køber sandwich og vand+øl. 

Susanne tager laptop og skifter med og spørger skolen om stole. 
 
4. Køb af traktor og evt. slagleklipper af skolen 
 Vi skal beslutte hvad vi vil købe. Den gamle aftale med skolen om at sælge traktoren for 6.000 kr. til 

klubben er aktuel nu, hvor skolen skal flytte. Vi har også fået tilbud om at købe slagleklipperen. 
 Vi køber som tidligere besluttet traktoren, og det blev besluttet at give skolen et godt bud på 

slagleklipperen. 
 
4. Klubtøj og lign. 
 Vi ser på klubtøj og overraskelsen til GF. Der er prøver fra DH Reklame. 
 Der blev udvalgt jakker, vest og hoodie, som vi skal have klubpriser på fra DH Reklame inkl. lille print 

foran og med tillæg for rygprint. Vi vil gerne have prøver med til generalforsamlingen. 
 Det blev besluttet at lave poloshirts med print til alle medlemmer af udvalg og bestyrelse. 
 
5. Tilskud fra klubben til Saga Ungdom 
 En gruppe forældre har arbejdet på et oplæg til Saga Ungdom, der skal samle op til 12 unge i alderen 

12-18 år om en række aktiviteter hen over en sæson, bla. undervisning med Kristian Tofte Ambo og 



 

Saga Svendborg   –   Tipsvænget 19   –   5700 Svendborg   –   saga@saga-svendborg.dk 

Vibeke Kolsch, temadage om hestens fysik, stævner og lignende, fællestur til DM mm (Se program 
med tekst til Sporti). Det er mening, at de unge forpligter sig til hele sæsonen og betaler et beløb for 
hele sæsonen fordelt på to rater. Deltagerne skal være medlem af Saga Svendborg og de fleste 
aktiviteter skal foregå på Tankefuldbanen. 

 Det skal diskuteres om klubben kan give økonomisk støtte til initiativet, jf. budgetforslaget. 
 I bestyrelsen mener vi, det er vigtigt at skabe nogle gode rammer for vores unge medlemmer. 

Forløbet i Saga Ungdom er spændende, og vi har derfor besluttet, at støtte det første år med 14.000 
kr. Vi lægger vægt på, at midlerne bruges til sociale aktiviteter og på at skabe et fællesskab blandt de 
unge. Vi støtter under forudsætning af, at Saga Ungdom er åben får alle unge medlemmer i 
aldersgruppen uanset ambitionsniveau, og ikke bliver et talent- eller elitehold. I Saga Svendborg regi 
er det lige så vigtigt at blive god til at passe sin heste eller træne sin hest til skovture som at blive en 
dygtig stævnerytter. Vi ser Saga Ungdom som en mangesidet udvikling af unge ryttere på alle 
niveauer. 

 
6. Status på forhandling om bygninger og arealer 
 Orientering om seneste nyt. 
  
7. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget: Evt. popup-stævner hen over sommeren 
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Cathri fortæller om dem alle på GF. 
 Nyt fra sponsorudvalget: At skaffe og koordinere præmiesponsorer var en stor opgave – 

opbakningen var stor. 
 
8. Eventuelt 
 Susanne må gerne gå ind i DI’s strukturdebat og arbejde for, at DI fortsat kan have enkeltmedlemmer 

og ikke udelukkende foreninger. 
 


