MØDEREFERAT

Møde:

Bestyrelsesmøde MGA-DK

Dato:

31. jan 2018

Referat nummer:

1-2018

Referat
dato:

31. jan 2018

Referent:

Elisabeth Voss

Sider:

Deltagere:

Formand Line Blume Kjøller (LBK)
Lea Høybye (LH)
Elisabeth Voss (EV)
Kim Deschler (KD)
Johan Ramtung (JR)
Landstræner Signe Sehested (SS) pkt. 1-5
Landstræner Jette Jønsson (JJ) pkt. 1-5

Afbud:

Katrine Lyngenbo (KL)
Næstformand Charlotte Jenvall (CJ)
Ditte Dyhr (DD)
Aido Hanlon (AH)

Dagsorden til bestyrelsesmøde 31. jan. 2018 kl. 18:30
1. Nyt fra landstrænerne
2. Nyt fra stævneudvalget
3. Nyt fra VM par udvalget
4. Forældre/træner kurser fremadrettet
5.Opfølgning fra IMGA mødet - herunder højde/vægt
6. Generalforsamling
7.Regnskab og budget
8.Opfølgning på medlemshenvendelser
9. EVT.
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Side 1 (4)

Emne

Aktivitet/beslutning

Ansvar

1. Nyt fra landstrænerne
U12, U14
Der er 4 U12 ryttere tilmeldt til landsholdudtagelse og 5
U14. Jette arbejder med rytterne /holdene, og hvilke
stævner der skal deltages i.
U17
Her er der 5 Ryttere tilmeldt landsholdudtagelse.
Open
Her er der 10 ryttere tilmeldt.
Foreningens tilskud til landsholdryttere i 2018 bliver en
investering i T-shirts, der kan genbruges. Trøjerne vil være
foreningens ejendom.
2. Nyt fra stævneudvalget
Vinterpar i februar:
Oprindeligt skulle dette stævne være afholdt i Vig.
Desværre har Vig aflyst, og der har derfor været problemer
med at finde alternativ.
Faste omkostninger ved dette stævne i alterntivt ridehus i
Roskilde er temmelig højt, minimum 10.000.
Det er derfor ikke forsvaligt at afholde stævnet økonomisk
med kun 10 par, der der har vist interesse.
Banen skal være minimum 80*20m + ophold bag barrierer.
Vi eftersøger ridehuse i rette størrelse og med de
nødvendige forhold. Forslag skal sendes til
bestyrelsesmailen mgadk@live.dk
Stævnekalenderen opdateres løbende med lokationer.
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Termin

Emne
3. Nyt fra VM par-udvalget

Aktivitet/beslutning

Ansvar

103 tilmeldte par.
Der er lavet en arbejdesplan, der følges.
Der er lidt udfordringer med opbakning i PR-udvalget.
Evt. tomme pladser bliver udbudt snarest.
4. Forældre-/trænerkurser fremadrettet
Bestyrelsen har drøftet Træneruddannelsen og de
muligheder et trænercertificat giver.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der snarest kommer med
et oplæg i forhold til fremtidig træneruddannelse.
Udvalget består af Kim, Jette J og Signe.
Træneruddannelsen d. 17/2 gennemføres. Det vil ikke give
automatisk adgang til at gå på banen, før alle
sikkerhedsforhold er afklaret.
5.Opfølgning fra IMGA mødet - herunder højde/vægt
Officielt IMGA referat lægges på hjemmesiden, så snart det
er klar. (Signes uofficielle kan findes på FB)
Højde/Vægt- udvalg har fremlagt deres synspunkter.
Beslutning vil blive taget på næste bestyrelsesmøde, der
afholdes inden generalforsamlingen.
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6. Generalforsamling

Aktivitet/beslutning

Ansvar

Generalforsamling afholdes Lørdag d. 3. marts på
Vallensbæk ridecenter kl. 17:00
Jyske medlemmer, der ikke er i Vallensbæk i forbindelse
med udtagelse, modtager 150 kr. i kørselsgodtgørelse pr.
person .
Prisen er beregnet på 4 personer i en bil.
Følgende er på valg:
Johan Ramtung
Charlotte Jenvel
Lea Høybye
Sup. Ditte Dyhr
Vi opfordrer specielt de jyske medlemer til at stille op, så vi
kan få en bestyrelse, der er funderet i både øst og vest.
7.Regnskab og budget
Regnskab for 2017 er under udarbejdelse og vil blive lagt på
hjemmesiden så snart som muligt.
8.Opfølgning på medlemshenvendelse
Drøftet
9. EVT.
Bestyrelsen ønsker at uddanne flere dommere, så
arbejdsbyrden deles på flere.
Dette udviklingsarbejde skal tages op i nærmeste fremtid.
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