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Referat fra formandsmøde d. 3. november 2018
mellem SaabKlubDanmark og SAAB-Klubben.
Klubbernes generalforsamlinger har bestemt, at der skal indledes drøftelser klubberne imellem, med
henblik på at etablere et samarbejde.
På mødet deltog Jens Bro, Henrik Solgaard, Annika Brandt, Lars Hyldegaard og
referent/mødeleder/facilitator Poul Viggo Fischer.
I erkendelse af at det samlede medlemstal er faldende og at klubbernes formål er meget enslydende, synes
tiden at være inde til at drøfte eventuelle samarbejdsflader, som samlet set vil kunne bidrage til en øget
klubaktivitet og en mere rationel drift med mulige økonomiske besparelser som sidegevinst.
Møde 1 er gennemført i en meget positiv og konstruktiv ånd. Der blev da også lavet aftaler om, at arbejde
sammen omkring træf med opstart i det nye år. Det er aftalt at klubtræf og spontane medlemstræf
fremover annonceres omkostningsfrit på klubbernes hjemmesider og blade i en dynamisk træfkalender.
Klubbernes årlige generalforsamlinger holdes individuelt. Alle træf herudover skal drives af ren
brugerbetaling.
INTSAAB2020 nærmer sig og det er nu aftalt, at der holdes et møde snarest, hvor der skal aftales en
arbejdsfordeling klubberne imellem.
SaabAsyl er inviteret til at deltage på lige fod. Klubben synes det er interessant, at vi har startet
samarbejdet op i de to klubber og vil gerne holdes orienteret fremover.
SaabAsyl har ikke kræfter til at indgå i et nærmere formelt samarbejde for nuværende. Derfor giver det ikke
mening, at deltage i det næste møde mellem SK og SKD. Der lægges ikke skjul på, at tidligere tiders tvister
spiller en rolle i denne beslutning.
SaabAsyl vil gerne bidrage til INT2020 ved at etablere en ”Pre-tour”, hvilket vi er taknemmelige for.
SaabAsyl mener, at vi er sent ude med forberedelserne, men ønsker os held og lykke.
Referater og fælles udmeldinger annonceres på klubbernes hjemmesider synkront og medtages i
førstkommende klubblad.
Mødedeltagerne og undertegnede ser frem til at videreføre samarbejdet, således at vores fælles interesse
for SAAB får en stabil platform som samlingspunkt.
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