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Bestyrelsesmøde 14.01.21 - Online Tilstede: LMJ. SHH. CN. JH. LH. LBK. 
SS. 

Afbud: Ingen  

Emne: Tiltag/Orientering: Ansvarlig 

Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

OK   

Regnskab 2020 Spørgsmål til udgifter til PR også til 
det kommende år. 
Spørgsmål til gebyrer som især 
dækker over udenlandske 
overførsler til EM ved refundering.  
Regnskabet er ikke godkendt af 
revisor endnu, der er møde indenfor 
snarlig fremtid.  
 

SS 

Budget 2021  
 
 

Budgettet færdiglaves og sendes ud 
til bestyrelsen til godkendelse. 
Fremlægges på GF 2021.  

SS 

GF 2021 
 
 

GF bliver 13. marts 2021.  
Det bliver online, der arbejdes på en 
let tilgængelig løsning.  
Der bliver onlineafstemning. 

JH 

Vedtægter (Familiekontingent)  
 
 
 

Bestyrelsen foreslår en 
vedtægtsændring vedr. 
familiekontingent, så det bliver 
mere gennemsigtigt hvem der er 
dækkes, og hvad det dækker.  

LH. 

Landsholdsudtagelse  
 
 
 

Udtagelsen er rykket til 10.-11. april  
Vi beklager, hvis dette giver 
problemer, men vi ønsker at komme 
på den anden side af Påsken.  
Tilmelding til landshold rykkes til 1. 
marts.  

SS 

Stævner og Covid19 (EM) 
 
 
 

Vi vurderer løbende, hvilke stævner 
der er muligt at afvikle og under 
hvilke forhold. Derfor må alle have 
lidt fleksibilitet i baghovedet. 
Muligvis kan NTC og DM Par blive 
byttet rundt, hvis det giver mening i 
forhold til grænseåbninger mm.  
 
I forhold til EM er vi optimistiske, 
men også forsigtige. Vi arbejder 
med en mulig testløsning ved 
ankomst og løbende, men først og 
fremmest bliver det regeringens 
anbefalinger, der er afgørende.  
 
 

EM udvalget  
 
Stævneudvalget  

mailto:mgadk@live.dk


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

   

Fællesskab i MGADK  
 
 
 

Vi vil gerne tilbage til vores rødder i 
forhold til fællesskabet og 
værdierne i foreningen. Alle skal føle 
sig velkomne uanset niveau, der skal 
være et bånd mellem store og små, 
nye og rutinerede.  
 
Vi arbejder på en ryttervenskæde, 
hvor alle er et led i kæden. Der 
kommer mere om dette  
 
Vi vil også se på flere små 
arrangementer, som kan knytte 
ryttere og familier tættere sammen 
for eksempel stævnefrokoster, 
bowlingearrangementer, 
træningsweekender mm.  
 
Vi hører MEGET gerne fra 
medlemmer, der har ideer til 
arrangementer eller vil deltage i at 
skabe arrangementer.  
 
Vi har allerede været i dialog med 
breddeudvalget omkring nogle af 
tiltagene, og målet er et tæt 
samarbejde omkring dette.  

Alle tænker til næste møde.  
 
LMJ. SS.  

Godik 
 
 
 

Der er ikke en afklaring vedr. Godik.  
Der søges en kompensation med 
forbehold, såfremt sagen ikke går i 
sig selv. Der modtages vejledning fra 
advokat. Der kan også søges 
kompensation for denne vejledning.  
 

SS 

Eventuelt 
 
 
 

Spørgsmål til deltagelse i VM for 
hold. Vi arbejder på at kunne stille 
hold i både U18 og Open til VM for 
hold.  

 

Næste møde  
 
 
 

I uge 5  SS 
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