
 
Bestyrelsesmøde i MGA DKBestyrelsesmøde i MGA DKBestyrelsesmøde i MGA DKBestyrelsesmøde i MGA DK    

Dato: 5. november 2018 Mødetidspunkt: 19.00 Mødested: hos Elisabeth 

Referent/ordstyrer Katrine 

Deltagere Line, Elisabeth, Charlotte, Katrine, Johan, Jeannette (med på 
telefon) 

Afbud Mitzi, Sarah 

1)1)1)1) Valg af ordstyrer og referent/sekretær til næste gang     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Elisabeth tager denne opgave til næste 
møde.  

 

  

2)2)2)2) Godkendelse af nærværende dagsorden og punkter til EVT     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Godkendt 

 

  

3)3)3)3) Forretningsorden for MGA, herunder fordeling af 

tovholderfunktioner og status på disse samt snak om vedtægter og 

kodex     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Smårettelser tilføjes til 
forretningsordenen.  

Mailansvarlig: Charlotte.  

Stævneudvalg: Elisabeth og Sarah 

Tovholder for trænerne: Charlotte   

Dommerudvalg: Katrine 

EM 2020 udvalg: Line 

Bredde- og aktivitetsudvalg: Elisabeth, 
Katrine 

Elisabeth og Mitzi  

4)4)4)4) Landstrænere 2019. Status.     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Der har været samtaler med potentielle 
landstrænere.  

Line og Charlotte arbejder videre med 
kontrakter og kandidaterne og Elisabeth 
kommer med udgangspunkt til 
økonomien i kontrakterne.  

  

5)5)5)5) Stævneudvalg – status på møde og kalender     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Bestyrelsens beslutning omkring 
problematikken om kåring af 
aldersgrupperne ved DM individuelt i 

  



 
aldergruppen U12/U14 er følgende:  
Er der 5 startende på dagen i begge 
grupper sidestilles U12/U14 med U17 
og Open og der kåres en mester i begge 
grupper. (U14 og U12 kan dog sagtens 
ride sammen) Er der ikke 5 starter i 
begge grupper kåres kun en U14 mester 
(såfremt der er 5 U14/U12 ryttere) og en 
vinder af U12 gruppen. Dette gælder i 
2019. Retningslinjerne tages op igen 
ved udarbejdelse af stævnekalender for 
2020. 

 

Stævneudvalget har udarbejdet en rigtig 
god og gennemarbejdet kalender for 
næste år samt formål og beskrivelser for 
alle stævner. Disse offentliggøres så 
snart smårettelserne er på plads.  

6)6)6)6) Generalforsamling 2019.     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

2. marts 2019.  Afholdes i Jylland.  

 

  

7)7)7)7) IMGA møde november. Status     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

IAB.  

Det vurderes fra år til år om der skal 
sættes penge af til at deltage i IMGA-
mødet afhængig af lokation og 
foreningens økonomi.  

 

  

   

8) Budget og regnskab samt status på medlemsantal 

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Drøftet. 

 

  

9)9)9)9) MedlemshenvendelserMedlemshenvendelserMedlemshenvendelserMedlemshenvendelser    

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Drøftet.  

Vi henviser til at folk skal kontakte os via 
bestyrelsesmailen i stedet for privat.  

  

10)10)10)10) Refunderinger Refunderinger Refunderinger Refunderinger     

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Drøftet.  

 

  



 
11)11)11)11) Evt:Evt:Evt:Evt:    

Handling/aktivitet/konklusion Ansvarlig person Tidsfrist 

Fremtidige møde og valg af sekretær til 
næste møde:  Elisabeth. Næste møde i 
januar 2019.  

 

Punkter til næste møde: 

Refunderinger 

Landstrænere 

  

 


