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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 9. februar 2022, kl. 19.00-21.00 i barakken på banen. 
 
Deltagere: Wickie, Michael, Thomas, Maria, Emil, Sandra (på facetime), og Susanne (referent) 
 
 
1.  Status på politisk behandling af råderetsaftale 
 Vi vender kort status på den politiske proces og konsekvenserne af kommunens planer for 

naturområderne. 
 Det er på byrådsmødet den 22. februar, at politikerne i Svendborg Kommune afgør, om klubben får en 

25 års råderetsaftale for et areal til etablering af en opvarmnings- og træningsbane, barakken som vi 
kan ombygge til et nyt stort klubhus, hestestald og folde samt klubbens nuværende baneanlæg.  

 Forud for behandlingen i Byrådet har Planudvalget, Kultur- og Fritidsuvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget og Økonomiudvalget alle støttet op om råderetsaftalen med bygninger og arealer. Så 

vi krydser fingre for, at det hele falder på plads på tirsdag      
 
2.  Planlægning af arealer 
 Hvad vil vi gerne med sekretariatsvogn, containere, nuværende klubhus mm. 
 Bestyrelsen fik set de nye arealer og bygninger og havde en indlednede diskussion ad 

anvedelsesmuligheder. 
 
3.  Snak om og besigtigelse af stald om fold 
 Første snak om, hvad vi skal bruge stald om foldområde til. 
 Del af diskussion i forrige punkt. 
 
4.  Ansøgning til SEAF 
 Der skal indhentes tilbud på varmepumpe og skrives ansøgning til SEAF (ansøgningsfrist er 1. marts). 
 Wickie indhenter tilbud på varmepumpe og Susanne skriver og sender ansøgning. 
 
5. 3-gansstævnet den 26. marts 
 Planlægning og hvem gør hvad af 3-gangsstævnet. 
 Sandra har booket dommer og lagt stævnet på Sporti.  
 
6. Eventuelt 
 Luther, Hesta Gallery vil ikke være hovedsponsor, og vil heller ikke betale for sidste år. 
 
 
 
KONSTITUERING 
 
Det bringes desuden til referat, at den nyvalgte bestyrelse trådte sammen umiddelbart i forlængelse af 
generalforsamlingen og konstituerede sig som følger: 
- Formand Susanne Linnet Aagaard 
- Næstformand Thomas Bjerre 
- Kasserer Wickie Andersen 
 


