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

Bestyrelsesmøde 23.03.2021- Online
Emne:
Godkendelse af dagsorden
Gennemgang og revidering af
kommissorium, konstituering af
bestyrelsen – en samlet
præsentation af bestyrelsen til
medlemmerne.

Tilstede: LMJ. CN. LJ. JO. LBK. JH. LH.
SS. SB.
Tiltag/Orientering:
OK

Afbud: Ingen
Ansvarlig

Formand: Line Blume Kjøller
Næstformand: Charlotte Nissen
Kasserer: Signe Sehested
Gennemgang af retningsorden, der
rettes til, så den er opdateret.

LBK.

Dialog om forskellige underudvalg
og deres funktioner i fremtiden.
Forskellige opgaver uddelegeret til
medlemmer af bestyrelsen.

Interne opgaver, kommunikation og
Årshjul

Mål, Visioner og igangværende tiltag

Vi laver en samlet præsentation af
bestyrelsen og vores visioner til
vores medlemmer, så de ved, hvem
vi er, og hvad vi står for.
Postmester – tjekker mails og
videresender til bestyrelse eller
rette personer.
Tjekke FB indbakke
Nyhedsbrev

LJ.

Medlemslister

LH

Kommunikation

LJ

Hjemmeside

SSE

Årshjulet opdateres

SSE

Tovholdere:
Bredde-Aktivitetsudvalg
Stævneudvalg
Landshold
Igangværende tiltag:
Fastholdelse af nuværende
medlemmer.
Medlemsfremmende aktiviteter
især for de yngste.
Medlemskursus i efteråret.
Den gode tone og sammenhold i
MGADK.
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Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk

Mål og Visioner:
Alle rundt om bordet gav deres syn
på, hvad deres mål, visioner og
indsatser i foreningen er for det
kommende år.
Medlemsfremmende aktiviteter
(Århus, Odense og Midtsjælland)

Kursus i Sabro Rideklub i Århus over
en periode.

LMJ (Ninna Magnusson)

Opstart i Odense og PR

LMJ SS (Ninna Magnusson)

Vi cirkler om Midtsjælland og
opstart

LMJ SS

Sende information om opstart ud til
interesserede/nye.

SS

Opdatering fra stævneudvalget

Forberedelserne til stævner er i
gang, og vi tilpasser os Covid19.
Vi ved, der kommer ændringer, og vi
håber, at medlemmerne vil tage de
ændringer, der kommer med et
smil.

Opdatering landshold

Der er god tilslutning til alle grupper.

Opdatering EM

Møde den 25. marts om fremtiden
og tiltag.
Vi har fokus på Brexit, Covid19 og
Tilmeldinger.

CL – fordeling af dansk plads

CL 2021: De danske ryttere der var
tilbudt pladsen i 2020 tilbydes
pladsen igen. Er der tomme pladser
udbydes disse igen via ansøgning.
CL 2022: Bedst placerede danske
hold til NTC (Dette gælder hold med
dansk besætning (min 4 danskere)
klub eller landshold)

Evt.

Næste møde

Træneruddannelse – Vi drøfter om
MGADK har brug for en
træneruddannelse ved næste møde.
Dagsorden lægges på FB fremover
Doodle sendes ud til møde primo
maj

SS
SS

