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Punkter Beslutninger Ansvarlig/e 

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt   

Evaluering af DM indi. Og 
åbent hus 
 

• DM gik rigtig godt med god stemning og 
hjælpsomhed. 

• Det fungerede godt, at rytterne byggede for 
hinanden, og vi arbejder mod, at alle ryttere 
møder op og ikke sender forældre andet end i 
nødstilfælde.  

• God stemning og sammenhold. 

• Dejligt at alle byggede bane sammen.  

• Stor succes med begge træningsklasser, hvor 
mange nye ryttere deltog.  

• Udfordring når folk udeblev fra 
linjedommertjans eller skrivertjans, hvor de 
havde lovet sig til.  

• Oprydning udeblev de fleste fra, så der kan vi 
blive bedre.  

• Åbent hus druknede lidt i massiv regn, men vi 
fik delt 30 T-shirts ud og masser af kage. Svært 
at sige, om regnen gjorde hele forskellen, men 
vejret spillede nok en eller anden rolle.  

• Et par ryttere til prøvetræning efterfølgende, 
begge syntes det var sjovt.  

 

 

Stævner i fremtiden  
 

• Dialog om hvordan vi fastholder og får tilgang. 
Vi ønsker det brede fællesskab, hvor at alle 
bidrager og hjælper, og hvor negativitet bliver 
hjemme i egen stald. Fællesskabet og hyggen 
skal være drivkraften for at møde op og være 
med.  

• Vi har 3 stævner tilbage i 2022 pt.  

• Endagsstævnet i august med meget lavt 
startgebyr 250 kr. All stars hvor startgebyret er 
sat ned til 550 kr. pr mand. Og DM par i 
oktober.  

• Vi fortsætter med fælles hjælp til banebygning 
og oprydning, ligesom vi fortsætter med, at 
RYTTERNE bygger bane for hinanden.  

• Vi henstiller til, at forældrene kun hjælper som 
ekstra hjælp, så alle ryttere bidrager til 
fællesskabet og sammenholdet.  

• Begrebet stævneudvalg får hvile i en periode, og 
der forsøges med ansvarsområder, som man 
selvstændigt kan arbejde med. Henvendelser 
vedr. stævner skal ske til mgadk@live.dk  

• Vi søger efter 2 nøglepersoner, den ene som 
ansvarlig for scoreboard, den anden som 
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ansvarlig for skrivere/linjedommere og skemaer 
hertil. Posterne kan godt deles af flere, men 
vigtigt at man er tilgængelig før og under 
stævnet, da der ofte er ændringer.  

• Torben og Anitta tager sig af bane og udstyr 
resten af året.  

• Signe tager sig af præmier, rosetter, 
administrative opgaver før stævner og cafe 
under stævner resten af året.   

• Bestyrelsen tager sig af situationer under selve 
stævnerne, som kræver øjeblikkelig indgriben.  

• Vi arbejder på at implementere vores 
adfærdskodeks yderligere til stævnerne 

https://mounted-
games.dk/onewebmedia/Adfærdskodeks%20MGADK.pdf 
 

 
Medlemskursus efteråret  
 

Udskudt til næste møde SS 

Landshold 2022 og 2023 
 

Oplæg om flydende aldersgrupper i 2023. Udarbejdes og 
drøftes i bestyrelsen.  

SS 

Medlemshenvendelser Flere henvendelser om en episode til DM individuelt 
vedr. sprogbrug fra et medlem. Der udarbejdes et skriv, 
hvor der henstilles til den gode tone og vores 
adfærdskodeks.  
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