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Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 17. marts 2022, kl. 17.30-19.00 i barakken på banen. 
 
Deltagere: Wickie, Maria, Sandra, Michael, Thomas, Emil og Susanne (referent).  
 
 
1.  Status på råderetsaftale og planlægning af arealer 
 Vi vender kort status på råderetsaftalen. Hvad kan vi gå i gang med hvornår. 
 Vi afventer kort til aftalen og et udkast til råderetsaftale. 
 
2.  10 års jubilæum 
 Hvilke aktiviteter skal vi have til fejring af 10 års jubilæet? 
 Festen kan holdes den 13. maj fra kl 14.00. Det er for børn og voksnae (voksenfest om aftenen). 

Forslag: Kæphestetølt, Lokumsræs, hoppeborg, zumodragt, telt, mad og drikke. Efterspørg gode ideer 
på FB. Deltagelse er gratis. 

 
3.  Henvendelse af fra Saga Ungdom 
 Saga Ungdom har henvendt sig vedr. sponsorjakker, tilknytning til klubben, forsat støtte og manual til 

frivillige. 
Henvendelsen fra Saga Ungdomsudvalget blev diskuteret. Helt overordnet er vi i klubben glade for 

dette initiativ til klubbens teenagere. Det giver de unge et godt netværk og uddanner dem som gode 

islændere ryttere. Det er også årsagen til, at bestyrelsen sidste år valgte af støtte Saga Ungdoms 1. 

årgang med 14.000 kr. Vi håber derfor, at udvalget finder en forankring i klubben og ikke kun ser sig 

som et initiativ, der kan høre til andre steder. 

I klubben har Ungdomsudvalget samme rammer som andre udvalg, hvilket vil sige, at udvalget 

selvstændigt står for aktiviteter, blot under kriteriet, at disse ikke må sætte klubbens økonomi eller 

renommé overstyr. Når et udvalg søger klubben om midler til aktiviteter eller udstyr, så sender 

udvalget en ansøgning, dvs. en beskrivelse, et program og et budget til bestyrelsen, så ansøgningen 

kan behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Det gælder også for Ungdomsudvalget i forhold 

til støtte til næste sæsons Saga Ungdom.  

Mht til ønsket om en sponsorbetalt jakke til Saga Ungdom, så har klubbens sponsorer allerede betalt 

til Saga Ungdom med støtten på 14.000 kr. til 1. årgang. Bestyrelsen ønsker ikke at fremhæve en 

sponsor over andre sponsorer på Saga Ungdom jakker. Bestyrelsen vil dog gerne støtte op om 

klubbens unge, og har derfor besluttet, at støtte alle klubbens unge under 18 år ved at betale for 

broderi af logo på jakker, sweatshirt mm. Et brystlogo og stort ryglogo betyder til et tilskud på 150 kr. 

pr ungt medlem. Saga Ungdom kan så skrive Saga Ungdom 2021/22 fx foran på brystet. Såfremt 

udvalget vælger en løsning med et sponsorlogo, må klubbens logo ikke anvendes på jakken. Generelt 

har klubben et sponsorudvalg, som har skaffet en del midler til klubben. Derfor koordinerer andre 

udvalg helt naturligt med sponsorudvalget, når der skal skaffes sponsorater til præmiegaver, 

sponsorer til Saga Toelt og lign. – også for at koordinere eksponeringen af de enkelte sponsorer. Det 

vil også være opfordringen til ungdomsudvalget. 



 

Mht ønsket om at få en ’manual’ til nye udvalg, så er der ikke nogen i bestyrelsen, der har ressourcer 

til det. Det er heller ikke noget, der har været på tale i forhold til andre udvalg. Som med mange 

andre opgaver i en klub af frivillige må de løses, der hvor behovet og energien er. Derfor skal 

ungdomsudvalget være velkommen til udarbejde en sådan manual og sende den til bestyrelsen til 

kommentering eller godkendelse. I den første sæson har udvalget jo allerede fået hjælp fra Susanne 

med en budgetskabelon og program samt skema, informationer og kontakt til Sporti, som kan bruges 

til næste sæson, ansøgning om støtte og eventuel en manual. Det vil fortsat være Susanne, der 

lægger oplysninger på hjemmesiden ud fra de oplysninger, som udvalget sender den vej, og det vil 

fortsat være Wickie, som udvalget sender kvitteringer til. Derudover klarer udvalget selv planlægning 

og drift af Saga Ungdom. 

 
5. 3-gangsstævnet den 26. marts 
 Status, planlægning og hvem gør hvad af 3-gangsstævnet. 
 Der er 24 tilmeldte deltagere. Susanne spørger om der er adgang til toiletter.  

 
6. Nyt fra udvalgene  

Nyt fra stævneudvalget: Thomas sørger for toiletvogne til stævnerne, hvis det bliver nødvendigt. 

Nyt fra aktivitetsudvalget: Udsolgt Jon Stenild clinic, udsolgt medicinhåndteringskursus (både i januar 
og marts) og 13 deltagere til vejledende bygningsbedømmelse (20. marts). 

Nyt fra sponsorudvalget: Der skal findes en ny hovedsponsor. Susanne sender sponsorkontrakt til 
Wickie. 

 
7. Eventuelt 
 Vi skal huske at lave nyt forslag til vedtægtsændringer jf. beslutningen på generalforsamlingen. Det 

skal ikke vente til lige inden næste års GF. 
 
 Hele bestyrelsen skal sende kopi af sygesikringsbevis og kørekort til Wickie, til banken. Konstituering 

til kommunen. 
 
 Det blev vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer kan få kørselspenge til bestyrelsesmøder og andre 

bestyrelsesaktiviteter. Statens takst på 3,44 kr pr km. Hver medlem laver kørselsregnskab til Wickie. 
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Dette er en henvendelse fra Saga Ungdoms udvalg vedr. Saga Ungdoms økonomi og rammebetingelser i 

øvrigt. Vi håber, at du, Wickie, som kasserer, vil tage henvendelsen med til bestyrelsen for en god drøftelse. 

 

Kære Saga Svendborgs bestyrelse 

 

Vi står som udvalg i et dilemma, da vores 12 deltagere og deres forældre adskillige gange gennem det sidste, 

lille år har ytret ønske om, at Saga Ungdom får ens jakker. Dem vil de unge bære med stolthed og glæde. 

Forældrene har også skaffet sponsorer, som vil bevirke, at de unge kan købe en jakke (som klubjakken) for 

300 kr. Vi har undersøgt muligheden af flere omgange, men fået afslag pga. klubbens sponsorpolitik. 

 

Vi har lagt et grundigt stykke arbejde i at undersøge mulighederne igen og igen både med smed Jørn 

Vestergaard (der gerne vil sponsorere), formanden og Dorthe, der står for at brodere på jakkerne. Men 

ingenting vil rigtigt falde på plads. Derfor opleves det som et dilemma for os i udvalget: vi har en super aktiv 

gruppe af unge deltagere og deres forældre, som har et ønske til ens, fælles jakker, hvilket vi ikke kan 

honorere (uden er betales fuld pris, hvilket vil ekskludere nogle af de unge). Samtidig med at klubbens 

sponsorregler presser os den anden vej. Vi har forstået på formanden, at alle sponsorer skal behandles ens, 

hvorfor f.eks. Jørn Vestergaard smed-logo ikke kan stå på jakken alene. Samtidig ønsker han (forståeligt) ikke 

at sponsorere jakker uden sit logo på. At få alle sponsorer fra klubben på jakken, bliver, ifølge Dorthe, dyrt. 

 

Så vores spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen er: hvad vil bestyrelsen foreslå som løsning på dette dilemma? 

Kunne klubben fx overveje at give de unge deltagere en jakke billigere end til normalpris, idet de vil komme 

til at gøre god reklame for klubben rundt omkring ved stævner og lign. Saga ungdom har (os bekendt) skaffet 

klubben nogle helt nye medlemmer og et godt brand som en klub, der støtter de unge ryttere i bredden. 

Måske klubben dermed vil overveje en god pris på jakkerne til de unge? Eller en helt anden løsning? 

 

Endelig vil vi nævne, at det kunne være en god ide for klubben at lave en slags ’manual’ for nye udvalg, nye 

frivillige ildsjæle i klubben. Den kunne indeholde f.eks., hvordan klubben ønsker budgetter stillet op i 

excelark. Hvilke sponsorregler der er. Hvad reglerne er for at anvende klubbens logo (med bestemte farver), 

for kommunikation osv. 

 

Vi har som nyt udvalg til tider fundet det meget svært at gøre ’det korrekte’ ift. klubben. Vi har oplevet 

irettesættelser ift. vores brug af excelark, forkert brug af farve på logo (anvendt på 12 notesbøger til 

deltagerne), ’forkert’ kommunikation til deltagerne osv. Vi er sikre på, at irettesættelserne har haft en god 

intention om at passe på klubben. Men det kan være meget demotiverende (i stedet for støttende), at vi 

åbenbart har famlet os frem og gjort ting uhensigtsmæssigt, og her kunne en manual måske medvirke til, at 

klubben ikke - mod intentionen - kommer til at mindske engagementet hos nye frivillige kræfter. Eller får et 

initiativ som vores til at overveje at arbejde uden for klubregi. 

 

Vi har forstået på formanden, at hvis vi lytter til Saga Ungdoms deltagere og forældre og får trykt en jakke 

(også selvom den måtte være uden klubbens logo på så bliver tilskuddet til udvalgets fremtidige arbejde fra 

klubben taget fra os. Det synes vi selvfølgelig vil være uheldigt. Og derfor er dette et økonomisk spørgsmål. 

Men vil bestyrelsen ikke drøfte, om det er konsekvensen? Og som nævnt: Om klubben har andre løsninger 

på jakke-udfordringen? Ellers må vi som udvalg overveje, hvad vi kan gøre eller ikke gøre selv. Vi står gerne 

til rådighed for en dialog. 

 



 

Vi har en række seje og sociale unge ryttere, der gerne vil fortsætte i Saga Ungdom. Vi har en række forældre, 

der har sagt ja til at skiftes til at afvikle konceptets praktiske opgave, hvis vi fortsætter en omgang mere. Og 

vi ønsker også at gøre dette arbejde som udvalg. Men har brug for at vide, hvor bestyrelsen står ift. vores 

økonomi, og hvad bestyrelsen ønsker af os? 

 

Det skal understreges, at vi som Saga Ungdom er glade for at være en del af Saga Svendborg og kun retter 

denne henvendelse til jer for at indlede en konstruktiv dialog med klubben ift. udvalgets fremtidige økonomi. 

Vil klubben hjælpe os ud af jakke-dilemmaet, fx gennem at sælge jakker til 300 kr. til de unge med klublogo 

på og ingen sponsorer? Hvis nej - vil klubben så fratage os det økonomiske tilskud næste sæson, hvis 

deltagerne får trykt jakker selv? (uden klublogo på). Og endelig - vil klubben overveje at lave en manual til 

nye frivillige, så vi (og folk fremover) kender rammebetingelserne bedre fra start af? 

Disse spørgsmål vil vi være glade for, om bestyrelsen vil drøfte. 

 

Mvh. Saga Ungdoms udvalg: 

 

Nadia, Anne, Christian, Diana og Heidi 


