MGA Danmark`s vedtægter;
Navn, hjemsted og formål:
§1. Foreningens navn er Mounted Games Association Danmark (MGA-DK),
§2. Foreningens formål er
- At danne basis for sporten Mounted Games, på såvel klub- som elite niveau.
- At organisere og afvikle nationale og internationale stævner i Danmark.
- At fortsat udvikle sporten i Danmark
- At etablere venskaber nationalt og internationalt

§3. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i den kommune, hvor formanden er bosiddende.
§4. Foreningen er tilsluttet det internationale Mounted Games Forbund og er hermed underlagt fælles
regler herfra.
Medlemmer.
§5. Medlemskab kan tegnes af alle, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender foreningens
vedtægter. Anmodning om indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse. Medlemskabet er
gældende, når kontingentet er betalt, kvittering kan evt. fremvises. Hvis man melder sig ind i MGADK
efter 01.07 er kontingentet 50% for det øvrige år. Dette medlemskab giver stemmeret ved en evt.
generalforsamling. Det efterfølgende år betales fuldt kontingent.
§5.1 Der kan købes et weekendmedlemskab til MGADK som giver ret til at ride nævne i den pågældende
weekend eller dag. Et sådant medlemskab koster 100 kr. og melder rytteren sig efterfølgende ind i
foreningen indenfor 30 dage fratrækkes de 100 kr. i det øvrige kontingent. Et weekendmedlemskab giver
ikke stemmeret til generalforsamlingen.
Kontingent.
§6.1 Medlemskab og kontingent gælder for et år af gangen og følger kalender- året. kalenderåret. Dog
kan der købes banepersonale-medlemskab for èn
dag af gangen. Dette medlemskab giver udelukkende ret til at deltage som banepersonale, og giver ikke
stemmeret til Generalforsamlingen.
§6.2 Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Der kan desuden tegnes et
familiemedlemskab.
§6.3.Et aktivt medlemskab kræves af alle ryttere, trænere og dommere.
§6.4Et familiemedlemskab dækker indtil 3 aktive ryttere og indtil 2 øvrige med tæt familierelation eller
boende i samme husstand. Familiemedlemskaber godkendes af bestyrelsen. (Se note herom nedenfor).
Et familiemedlemskab giver desuden ret til øvrige familiemedlemmer, der angives med navn betragtes
som passive medlemskaber, dog uden stemmeret.
§6.5 Familiemedlemskaber betragtes som aktive medlemskaber for de angivne max. 5
familiemedlemmer.
§6.6 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
§6.7 Kontingentet skal være foreningen i hænde 1. februar eller førstkommende bankdag herefter for at
give stemmeret på generalforsamlingen
Regnskab og økonomi.
§7.1 Regnskabet følger kalenderåret.
§7.2 Bestyrelsen fastsætter en økonomisk forretningsgang på sit konstituerende møde.
§7.3 Regnskabet revideres af foreningens revisor.

§7.4 Regnskabet udsendes til medlemmerne via hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.
§7.5 Foreningens økonomiske midler varetages udelukkende via foreningens officielle konti.
Foreningens midler må ikke forvaltes via private konti. Skulle en force majeure opstå, således at
foreningens officielle konti ikke kan benyttes, skal der gives accept fra minimum to medlemmer af
bestyrelsen, hvoraf minimum én skal være enten formanden eller kassereren, til anden håndtering af
foreningens midler.
§7.6 Det er kasserne der forestår udbetalinger af bilag og udlæg i forbindelse med MGADK’s
forretningsgang. Alle bilag og udlæg skal godkendes af kassereren samt formanden eller en
projektansvarlig. Foreningen anvender en to-trinsgodkendelse, når regninger skal betales, således at
kassereren lægger regninger til udbetaling men formanden godkender betalingen før den udføres.
Bestyrelsen.
§8.1 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 4 medlemmer afgår i ulige år, 3 medlemmer afgår i lige år.
Desuden vælges en suppleant, der er valgt for et år ad gangen.
Suppleanten er den første i valgrækken efter bestyrelsesposterne er besat.
Genvalg kan finde sted.
Når et bestyrelsesmedlem for en kortere eller længere periode meddeler, at man ikke kan opfylde sin
rolle som bestyrelsesmedlem indtræder suppleantens på dennes plads. Det er bestyrelsen, der træffer
beslutning om substitution, hvis det er midlertidig ved sygdom eller af andre årsager.
Bestyrelsen er funktionsduelig, når et flertal af de valgte medlemmer er aktive.
Som aktive betragtes valgte medlemmer, der ikke officielt har meddelt, at de ikke længere kan opfylde
deres mandat, som valgte bestyrelsesmedlemmer.
En bestyrelse betragtes som beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte og aktive medlemmer er til
stede.
Beslutninger vedtages, når et flertal af de fremmødte stemmer for.
I sager som bestyrelsen behandler, må bestyrelsen altid vurdere om medlemmer af bestyrelsen er
inhabil. Ved inhabilitet menes nære familie eller venskabsrelationer, afhængighedsforhold for f.eks.
træner eller pensionerforhold eller andre forhold, for egen vindings skyld eller relationer, som gør at et
bestyrelsesmedlem ikke bør indgå i dialogen om den pågældende sag. Såfremt et bestyrelsesmedlem er
inhabil i henhold til ovenstående forhold, indgår medlemmet ikke i en evt. afstemning. Såfremt der er
fire eller flere medlemmer ud af de syv bestyrelsesmedlemmer , der er inhabile, indtræder suppleanten i
afstemningen.
§8.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende møde efter valget. Her nedfældes desuden
forretningsgang for bestyrelsesarbejdet. Der vælges en formand, en næstformand, en kasser og en
sekretær. Der nedsættes en række ad hoc udvalg.
Bestyrelsen ansætter landstrænere og aftaler løbende aktiviteterne omkring de nationale og
internationale aktiviteter. Se andetsteds for landtrænerens forpligtelser og rettigheder. Ved ansættelse af
landstrænere er et bestyrelsesmedlem inhabil hvis man er forælder eller barn til en ansøger.
Bestyrelsesmedlemmet trækkes fra en eventuel afstemning og suppleant indkaldes hvis nødvendigt.
§8.3
En nykonstitueret bestyrelse kan ikke ændre retningslinjer/regler som den netop afgående bestyrelse har
vedtaget i det foregående år. En ændring kan træde i kraft 1/1 det efterfølgende år.
§ 8.4
Har ændringen en sådan beskaffenhed at den vil have væsentlig betydning for foreningens drift eller
økonomi, kan den træde i kraft øjeblikkeligt.
Generalforsamling.

§9.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, Den indkaldes af bestyrelsen via en
meddelelse på foreningens hjemmeside. Beslutninger på generalforsamlingen varetages ved simpelt
flertal.
§9.2 Generalforsamlingen har følgende dagsorden;
- Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
- Bestyrelsens beretning efterfulgt af beretning fra stævneudvalg og
landstrænerne.
- Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
- Budgettet for indeværende år fremlægges og godkendes af Generalforsamlingen
- Behandling af indkomne forslag, bestyrelsens først herefter
medlems- forslag
- Fastlæggelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleant.
- Valg af rytterrepræsentant.
- Valg af international repræsentant
- Valg af revisor
- Eventuelt
§9.3 Den ordinære generalforsamling indkaldes med en måneds varsel.
Generalforsamlingen skal være ligge i første kvartal. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes senest 4
dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholdes skiftevis i øst og vest.
§9.4 Stemmeberettigede og valgbare er såvel passive som aktive medlemmer af foreningen eller forældre
til aktive medlemmer. Man skal være minimum 14 år for at være stemmeberettiget og 18 år for at være
valgbar til bestyrelsesposter. For medlemmer under 14 år indtræder forældre eller værge som
stemmeberettiget.
§9.5 Der kan stemmes ved fuldmagt ved lovligt forfald.
Når fuldmagten gives til at andet medlem, der deltager på generalforsamlingen, skal fuldmagten
fremvises skriftlig og med angivelse af årsag til forfald. Hver deltager på generalforsamlingen kan
medtage højst to fuldmagter fra andre medlemmer.
Dette gælder også familiemedlemmer.
§9.6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel, hvis 25% af
medlemmerne forlanger det
Vedtægtsændringer.
§10 Ændringer af vedtægterne med simpelt flertal kræver at mere end 50 % af medlemmerne er tilstede,
eller et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte.
Foreningens opløsning.
§11 Foreningen kan kun opløses, når beslutning herom er vedtaget på 2 efter hinanden, med mindst 14
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. For at
beslutningen skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med 75 %
af de afgivne stemmer.
I tilfældet, hvor opløses, vil foreningens midler tilfalde, Hesten’s Værn.
Tegningsret.
§12 Foreningen tegnes af følgende hver for sig: 1. Formanden i forening med kassereren
2. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening

Hæftelsesansvar.
§13 Foreningen er en selvstændig juridisk person, som alene hæfter for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Bestyrelsens medlemmer påtager sig intet personligt
hæftelsesansvar for foreningens forpligtelser, dog med forbehold for gældende retsbestemmelser
Kontingentet er for 2021:
Aktivt enkelt medlemskab kr. 350,- Aktivt familie medlemskab kr. 700,- Passivt medlemskab kr. 150,Én-dages medlemskab kr. 50,-

