	
  

Mounted  Games  Association  Denmark  
www.mounted-games.dk  
  

Referat af generalforsamling i MGA DK 1. februar 2020 kl. 19.30
Hillerød Sportsrideklub, Rønnekrogen 8, 3400 Hillerød
Dagsorden:
1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2.   Bestyrelsens beretning efterfulgt af beretning fra stævneudvalg og Landstrænerne.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4.   Budgettet for indeværende år fremlægges og godkendes af Generalforsamlingen
5.  Behandling af indkomne forslag, bestyrelsens først herefter medlems- forslag
6.  Fastlæggelse af kontingent
7.  Valg af bestyrelse, herunder
-  Valg af formand. Vælges for et år ad gangen.
-  Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleant.
-  Valg af kasserer. Vælges for et år ad gangen
-  Valg af rytterrepræsentant.
-  Valg af international repræsentant
-  Valg af revisor
8.  Eventuelt
Ad 1: Dirigent - Torben Rømer erklærer at GF er lovligt indkaldt. Referent: Elisabeth Voss
Ad 2: Formandens beretning: En gennemgang ved Line Blume Kjøller om året der gik i MGADK
og med fokus på de tiltag der i 2019 var gennemført i MGADK. (findes som bilag på hjemmesiden)
Beretning fra stævneudvalget: Et kort indlæg fra Maj-Britt Salhaug om de mange stævner der havde
været afholdt.
Beretning fra landstrænerne: Jens kunne fortælle at U17 holdet havde fået en flot 4. plads i Wales og alt i alt
havde haft et godt år.
Ad 3: Regnskab var tilgængelige på forhånd og blev godkendt (findes som bilag på hjemmesiden)
Spørgsmål fra Jonna ang. gammel gæld.

Værdier
Vi  sætter  kvalitet  og  troværdighed  højt
Initiativ  og  vilje  er  hjørnestene  i  vores  organisation
Karriere  og  livet  ved  siden  af  ridning  understøttes  af  alle
Vi  rider  med  hjertet,  og  arbejder  konstant  og  målrettet  på  at  blive  bedre  

Svar: Gælden stammer dels fra en manglende opsigelse af en betalingsmaskine samt en række ubetalte
regninger.
Spørgsmål fra Emilie ang. to-trins godkendelse om hvorvidt dette ikke har været processen længe?
Svar: Det er nu formaliseret gennem banksystemet.
Ad 4: Budget fremlagt og godkendt (findes som bilag på hjemmesiden)
Ad 5: Tiden var noget fremskreden da dette punkt blev startet. Lige som sidste år blev der benyttet online
afstemning.
Et par medlemmer havde desværre ikke modtaget e-mails med afstemning
En del debat der blev afskåret grundet en stram tidsplan mht. hvornår tidsvinduet for afstemningen skulle
gennemføres.
Der var en del indsigelser ang. denne stramme tidsplan, som ikke gav mulighed for at debattere emnerne.
Flere tilkendegav at de ikke nåede at stemme inden for tidsfristen.
Alle vedtægtsændringsforslag ligger som bilag under GF 2020 på hjemmesiden. Alle
afstemningsresultater ligger også som bilag under GF 2020.
Forslag 1-7 blev vedtaget.
Forslag 8A til 11 blev ikke vedtaget.
Forslag 12 – 13 blev vedtaget.
Ad 6: Kontingent uforandret.
Ad 7: Valg af formand blev Line Blume Kjøller. (afstemningsresultat ligger som bilag på
hjemmesiden under GF 2020)
Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
•  
•  
•  

Jens Holm er valgt for et to-årig periode
En et-årig og en to-årig post skal fordeles mellem Charlotte Nissen og Lea Høybye.
Liv Møller Jensen er suppleant

Valg til Kasser var uden betydning da der kun var en kandidat på listen der var medlem af bestyrelsen.
Derfor forsætter Signe Sehested som Kasserer.
Ad 9: Emilie Høgsbro Holm havde et åbent brev til Bestyrelsen vedr. et ønske om ro i foreningen. Emilie
havde kommentar til bestyrelsens beretning om, hvordan der i foreningen blev set forskelligt på årets gang.
(Brev og kommentar ligger som bilag på foreningens hjemmeside).
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