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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 21. september 2021, kl. 19.30-21.00 hos Michael, Ørbækvej 226 
 
Deltagere: Sandra, Wickie, Maria, Michael og Susanne (referent). Afbud Camilla. 
 
 
1. Godkendelse af referater 
 Referater fra den 18.08.2021. 
 Referatet er godkendt. 
 
2.  Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 
 Arbejdsdag, græsslåning, indkøb af headset og højtalere 
 Indkøb af det konkrete anlæg med højtaler og headset kan besluttes på Messenger. 
 
3.  3-gangsstævnet, 2. oktober 
 Planlægning af 3-gangsstævnet lørdag den 2. oktober. Tilmelding åbner på Sporti den 28. august. 
 Stævnet gennemføres uanset antal. Maria skaffer rosetter. Kristiane dømmer. Der bliver junioe og 

senior finaler. Wickie laver cafeteria plus gave til dommer og P-skilte. 
 Der er overskydende spnsorpræmier, som kan bruges til 3-gangsstævnet. 
 
4. Medlemsfest, 6. november og festudvalg 
 Hvad gør vi med medlemsfesten? Skal vi nedsætte et fest? 
 Vi udskyder medlemsfesten, da der er for mange aktiviteter og pres på folks kalenrere. Undersøger 

mulgheden for fx den 29. januar. Vi vil gerne have flere folk i festudvalget. 
 
5. Forretningsorden 
 Der er i den sidste bestyrelse udarbejdet et forslag til en forretningsorden. Forretningsordenen skal 

diskuteres og evt. tilrettes og besluttes. 
 Forretningsordenen blev diskuteret og vedtaget med enkelte rettelser. Susanne lægger 

forretningsordenen på hjemmesiden. 
 
6. Budgetopfølgning  
 Orientering om status. 
 Økonomien ser rigtig godt ud med et driftsoverskud på 110.000 kr per 1. september. 
 Susanne følger op på de tre sponsorer, som endnu ikke har betalt. 
 
7. Status på forhandling om bygninger og arealer 
 Orientering om seneste nyt. 
  
8. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget: Der arbejdes på Saga Toelt i forbindelse med World toelt. Udvalget leder 

efter relevant tidstagningsudstyr til pasløb. Stævnekalenreren kommer på plad inden mødet mellem 
stævneudvalg og bestyerelse. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget: 23. sept foredrag med 62 tilmeldte, 10. okt. Følshow 2021 med 30 
tilmeldte. Foredrag om mavesår og reproduktion samt madicinhåndteringskursus. Saga Ungdom 
kører fint – der er ønsker om sponsorering af klubjakker til de unge. Der 

 Nyt fra sponsorudvalget: Enkelte sponsorer mangler at betale. 
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9. Emner til næste medlemsnyt 
 Er der emner til næste medlemsnyt? 
 3-gangsstævne, stævnekalender, foredrag … 
 
10. Eventuelt 
 Forløbig dato for generalforsamlingen er 19. januar 2022. 
 Det ville være godt, hvis regnskab og alle klubbens filer og fotos kunne gemmes i skyen. Wickie 

undersøger det. 
 Susanne køber 20 stabelstole, som bl.a. kan bruges til Saga Ungdom i barakken sammen med 

klapbordene, der står i containeren. 


