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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 16. november 2021, kl. 19.00-21.00 hos Susanne 
 
Deltagere: Wickie, Maria, Sandra, Michael og Susanne (referent).  
 
 
1. Godkendelse af referater 
 Susanne har ikke skrevet dem endnu – rundsendes til godkendelse inden GF. 
 
2.  Forberedelse af Generalforsamling 
 Der er lavet udkast til dagsorden til GF. 
 Maria og Sandra modtager genvalg. Vi indstiller uændret medlemskontingent for 2023. Tilmelding på 

Sporti af hensyn til mad og corona. Spørg om PL vil være dirigent. Sidste punkt på dagsordenen er 
Saga priser for året 2021 (ikke til referat til hvem og for hvad). 

 
3.  Status på nyt klubhus og ridebane 
 Vi har fået tilsagn 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. Budgetopfølgning 
 Wickie har lavet regnskab og det ser godt ud. Godt 100.000 kr. i overskud. Tre sponsorer mangler at 

betale. Susanne følger op på to og Wickie på en. Susanne skaffer faktura fra World Toelt, så vi kan få 
betalinger fra ”Saga sidder sammen til World Toelt” kan udlignes. 

 
5. Skal klubben være frivillige til DGI Landsstævne 2022? 
 Ingen i bestyrelsen magter at tage koordineringsopgaven på sig. Så det bliver ikke til noget. 
 
6. NNP i Svanninge Bakker – vi blev medunderskriver 
 Saga Svendborg fik et punkt om ridestier med i sydfynske mountainbikeres indsigelse mod 

nationalpark i Svanninge Bakker. Skeifa kom også med i indsigelsen. 
 
7. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra stævneudvalget:  
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Medicinhåndteringskursus 22. jan med Lise – på Sporti om lidt 
 Nyt fra sponsorudvalget:  
 
8. Emner til nyhedsbrev 
 Mulige emner: Varsling af GF, nyt om lånegaranti, nationalpark Svanninge Bakker indsigelse, 

juleridetur, medicinhåndteringskursus, planen fra vi sidder sammen til World toelt, Vinter Liga, antal 
medlemmer og opkrævning af kontingent. 

 
9. Eventuelt 
 Camilla er udtrådt af bestyrelsen. 


