Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk

Referat Bestyrelsesmøde 10. september 2019
Dato: 10. september 2019

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referent

SS

Deltagere

SHH. CN. LBK. LMJ. AMF. SS. JH.

Afbud

Ingen afbud.

Mødested: Online

Godkendelse af dagsorden & punkter til Eventuelt
Dagsorden godkendes
Budget for stævner og aktiviteter kan ikke medtages, da de ikke er klar.

Aktuelle drøftelser
Handling

Ansvarlig person

Tidsfrist

Godkendelse af stævnekalender og budget 2020
Bestyrelsen har tiltro til stævneudvalget og synes den nuværende plan ser fin
ud og der bakkes op om de evt. ændringer. Stævneudvalget finpudser.
Godkendelse af aktivitetskalender og budget 2020
Der er ikke modtaget aktivitetskalender eller budget. For at det kan indgå i
det samlede budgetoplæg skal det være fremsendt senest ultimo september.
Drøftelse af arbejdsgang og opgavefordeling i bestyrelsen
Dialog om processen vedr. ansættelse af nye trænere.
Alle kom til orde, der var ikke enighed men flertal for, at alle beslutninger var
foregået korrekt, og ansættelsen af trænerne i de forskellige aldersgrupper
står fast.
LBK vil gerne fortsætte som tovholder i aktivitetsudvalget og vil gerne indgå i
aktiviteter men har ikke et ønske om at drive eller pushe udvalget. JH
fortsætter som støtte til dialogen mellem udvalget og bestyrelsen.

SHH SS

Ultimo
september

LBK

LBK & JH

Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk

Landshold
Hold/Handling

Ansvarlig person

Opfølgning på ansættelse af trænere 2020
Kontrakter sendt ud. De fleste er godkendt. Enkelt justering vedr. VM hold
for Open og U17.
Invitation til landshold 2020
Lille møde om landsholdene til All Stars hvor rytterne kan møde de nye
trænere for U12, U14 og U17.
Der arbejdes på datoer og format sammen med trænerne.
Invitation kommer ud primo oktober.

SS

Tidsfrist

SS

Medlemshenvendelser
Henvendelse

Ansvarlig person

Tidsfrist

Medlemshenvendelse fra forældre til U14 ryttere
Svar er sendt til den pågældende forældregruppe.

Eventuelt
Punkter

Ansvarlig person

Medlemsmøde lørdag den 14. september 2019.
Mødet er en dialog mellem medlemmer og bestyrelse, det er ikke et
beslutningsforum. Bestyrelsen tager evt. forespørgsler og forslag med til den
samlede bestyrelse og drøfter på førstkommende møde.
Mødet sendes live på fb.

LBK

Tidsfrist

Næste møde
Dato

Ansvarlig person

Primo oktober – doodle sendes ud.

SS

Tidsfrist

