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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 14. oktober 2021, kl. 19.00-21.00 hos i Wickies værksted, Gammel Sognevej 3, 5771 Stenstrup 
 
Deltagere: Wickie, Maria, Camilla og Susanne (referent). Afbud fra Michael og Sandra. 
 
 
1. Godkendelse af referater 
 Referat fra den 21.09.2021. 
 Godkendt. 
 
2.  Forberedelse af møde med stævneudvalg 
 Hvad skal vi have på dagsordenen? 
 Opfølgning på emnerne fra sidste års møde, næste års kalender, ønsker om investeringer og en snak 

om ønsker og prioriteringer til baneanlæg, klubhus mm. Susanne spørger også Trine om emner og 
laver dagsorden. 

 
3.  Status på nyt klubhus og ridebane 
 Vi har fået afslag på tilskud men fået mulighed for at søge låne garanti til det beløb vi søgte om. Der 

er søgte om lånegaranti på 355.850 kr. Det ser ud til, at vi først finder ud af, om vi kan få den 
ønskede råderet i december. 

 
4. Kalender for 2022 
 Få de sidste af bestyrelsens datoer i kalenderen, der pt ser eller kunne se sådan ud: 

 
5. Skal klubben være frivillige til DGI Landsstævne 2022? 

2021 
4. nov.: Foredraget ’Reproduktion hos heste’ med Lise Grønbæk 
14. nov.: SAGA Ungdom, 4. undervisningsdag 
20. nov.: Saga Vinter Liga 1, 4-gangsstævne 
27. dec.: Juletur 2021 på Riderute Sydfyn 
2022 
19. jan.: Generalforsamling 2022 (forventet dato) 
22. jan.: Medicinhåndteringskursus med Lise Grønbæk 
23. jan.: Saga Vinter Liga 2, Gæðingafimi-stævne 
5. feb.: Medlemsfest 
22-24. feb.: SAGA TOELT (ABC klasser) i forbindelse med World Toelt 2022 
12. mar.: Stutteritur til Teland (ikke fast endnu) 
26. mar.: Saga 3-gangsstævne forår 2022 
2. apr.: Arbejdsdag forår 2022 
23. apr.: Saga Forårsstævne Gæðingakeppni DRL 
30. apr.: Vejledende bygningsbedømmelse 2022 (forventet dato) 
7-8. maj: Saga Svendborg WRL sport 
13. aug.: Saga Sensommerstævne sport DRL  
14. aug.: Saga Sensommerstævne Gæðingakeppni DRL  
10. sep.: Arbejdsdag efterår 2022 
1. okt.: Saga 3-gangsstævne efterår 2022 
9. okt.: Saga Følshow 2022 (ikke fast endnu) 



 

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

 Klubben har mulighed for at påtage sig nogle frivilligopgaver i forbindelse med landsstævnet. Det 
giver mulighed for, at nogle af klubbens medlemmer sammen kan opleve fællesskabet i at være en 
del af landsstævnet, og samtidig kan der tjenes penge til klubbens kommende store investeringer, da 
det frivillige arbejde giver 42,50 kr. pr. time til klubben. 

 Hvordan skal vi gribe sagen an? 
 Vi kan spørge ud i FB-gruppen, om folk har lyst til at være frivillige til landsstævnet, og så tage den 

derfra. 
 
6. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget: Næste års kalender er på plads inden vores fællesmøde 
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Foredragene er gået fint. 
 Nyt fra sponsorudvalget: Tre mangler at betale 
 
7. Eventuelt 
 Vi afventer stadig faktura fra World Toelt. Susanne rykker for den. 


