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Side 1 (1) 

 Møde: Bestyrelsesmøde MGA-DK,telefonmøde Dato: 05-06-2018 

 Referat nummer: X-2018 Referat 
dato: 

 

 Referent: Line Blume Kjøller Sider:  

 Deltagere: Jørgen Paarup, Claus Weding, Katrine Lyngenbo, 
Tina Peters, Elisabeth Voss, Kim Dreschler, Line B 
Kjøller 

  

 Afbud: Sarah Jønsson   

Dagsorden til bestyrelsesmøde  
1. Valg af referant og ordstyrer. 
2. Godkendelse af nærværende dagsorden 
3. Samarbejdet i bestyrelsen fremadrettet 
4. Status VM par 2018 
5. EM 2020 
6. Nyt fra stævneudvalget. 
7. Status fra landsholdene 
8. Årshjul for bestyrelsesarbejde 
9. Opsamling på trænerkursus/træneruddannelse, dommerkurser 

og linjedommerkurser 
10. CL - kvalifikationsstævne NTC 
11. Sikkerhedskursus 
12. Referat fra generalforsamling 
13. Opgaver i bestyrelsen 
14. Bøde vedr. billede på hjemmesiden 
15. Medlemshenvendelser 
16. Evt 

 

Emne Aktivitet/beslutning Ansvar Termin 

    

1. 1. Valg af referant og ordstyrer 

 Line BK   

2. Godkendelse af nærværende dagsorden 

 Godkendt med følgende tilføjelser;  

- Sikkerhedskursus 
- Referat fra generalforsamling 
- Opgaver i bestyrelsen  
- Bøde vedr. billede på hjemmesiden. 
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Emne Aktivitet/beslutning Ansvar Termin 

3. Samarbejdet i bestyrelsen fremadrettet 

 Udsættes til næste møde.   

4. Status VM par 2018 

 Drøftet med de ændringer der kendes. Pt. har 108 par 
betalt. 

Udvalget retter til ift de kendte indtægter og udgifter og 
sender til bestyrelsen i starten af uge 24. Vigtigt at få styr 
på hvad der skal investeres i af udstyr. Kontrakt med 
Vallensbæk sendes til bestyrelsen inden ugen er omme. 
Claus får svar senest fredag om hvorvidt det lykkes at få 
sponsoreret spaymaling til banen. Kan det evt. betale sig at 
bruge kalk i stedet ? Line og Elisabeth drøfter det i udvalget. 

  

5. EM 2020 

 Drøftes efter VM par 2018. Ift IMGA bør vi træffe en 
beslutning senest ultimo august/primo september. 

  

6. Nyt fra stævneudvalget. 

 Stævneudvalget holder møde 6. juni. Der er tre par færre 
end sidste år til DM par. Kort drøftelse af DM par hvor alle 
aldersgrupper rider sammen. Kan være en udfordring for de 
yngre ryttere. Svært at bevare konkurrenceelementet hvis 
det deles op i junior og senior. 

Der arbejdes på et oplæg til store hestedag. Stævneplanen 
på hjemmesiden opdateres. 

  

7. Status fra landsholdene 

 Generelt savnes der underlag. Elisabeth tjekker op. Det har 
været svært for VM holdet at få planlagt en træning. EM 
holdet træner 24.6. VM holdet træner i juli. U17 ; Elisabeth 
har flere gange været i kontakt med Aido. Det har ikke 
været muligt at lave aftaler med ham, da han selv  rider hele 
tiden. De U17 ryttere der har trænet op til Norway og 
Nissecup skal betale en eller anden form for brugerbetaling.. 
Elisabeth afklarer med Jette ift U14 gruppen. Tina laver 
opkrævninger incl. tøj. 

  

8. Årshjul for bestyrelsesarbejde 

 Vigtigt at have øje for de opgaver der ligger i andet halvår 
2018. Det er her vi påbegynder det nye år. Elisabeth lægger 
årshjulet på FB - drøftes på næste møde. 
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Emne Aktivitet/beslutning Ansvar Termin 

9. Opsamling på trænerkursus/træneruddannelse, dommerkurser og linjedommerkurser 

 Opfordring til, at medlemmerne kontakter bestyrelsen ved 
interesse for kurser. Katrine laver en beskrivelse der 
indeholder følgende; 

 
• Krav for at blive registeret som træner I MGA DK 

 • Krav for at kunne gå på banen med ryttere 

 • Sikkerhedskursus 

 • Liniedommerkursus 

 • Hvem skal kontaktes hvis man ønsker at være 
dommer I MGA DK..  

Fremadrettet er det ulønnet, frivilligt arbejde at afholde 
både linjedommer og sikkerhedskursus  

 

  

10. CL - kvalifikationsstævne NTC 

 Ikke relevant da de tre nordiske lande har hver en plads. 
Det bedst placeret danske hold har en plads til CL 

  

11. Sikkerhedskursus 

 Gennemført 4. juni med syv deltagere. Underviseren er 
frivillig og ulønnet. Kurset koster 100 kr pr. deltager som 
dækker materialer, forplejning. 

  

12. Referat fra generalforsamling 

 Generelt er det for dårligt at vi som bestyrelse har været for 
længe om, at lægge et beslutningsreferat op til vores 
medlemmer. Beslutningsreferatet ligges på hjemmesiden. 
Elisabeth linker på FB. 

  

13. Opgaver i bestyrelsen 

 Generelt er vi for dårlige til at samle op på opgaver i 
bestyrelsen. Fremadrettet starter vi bestyrelsesmøder med 
at samle op på tidligere opgaver, så vi sikrer os, at opgaver 
udføres og vi ikke har uafsluttede hængepartier. Evt. ark 
med igangværende opgaver. Kim laver et dokument som 
lægges i vores FB gruppe. 

  

14. Bøde vedr. billede på hjemmesiden 

 Tina har undersøgt nærmere. Domæneregistreringen bør 
flyttes fra Ditte til MGA DK. Kim arbejder videre med at 
flytte domænenavnet. Fremadrettet skal vi have skriftlig 
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Emne Aktivitet/beslutning Ansvar Termin 

tilladelse til at bruge billeder. Kan det tænkes ind i 
indmeldelsesblanketten at folk giver tilsagn til at bruge 
billeder på FB og hjemmesiden. Bøden betales i løbet af tre 
dage, hvis der ikke modtages tilsagn om, at billedet er 
anvendt i følge aftale. Tina kigger hjemmesiden igennem 
for at sikre, at der ikke er andre billeder med copyright. 

15. Medlemshenvendelser 

 Ingen henvendelser   

16. Evt 

 Fremtidige møder: Det planlagte møde d. 26. juni flyttes til 
d. 28. juni kl. 18.30 hos Tina 

 

Punkter til næste møde: 

Opgaver i bestyrelsen 

Samarbejdet i bestyrelsen fremadrettet 

Årshjul 

VM par 

  

 

    

 

    

 


