BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

1. februar 2018, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

Henrik Munkholm, næstformand
Liza Winther, sekretær
Ulla Øland, kasserer
René Sørensen, bestyrelsesmedlem
Stefan Veth, bestyrelsesmedlem
John Adora, bestyrelsesmedlem

Afbud

Charlotte Sølver, formand

1. Nyt fra formand
• Bestyrelsen er enige om, at boksere der har vundet mesterskaber hædres ved sæsonafslutning
(sommerfesten). Der gøres status over klubbens sejre og mesterskaber. Der gives ikke gaver.
•

Mathias Høyer Christensens sejr ved JM 2018 har været nævnt på Nordjyske Sport samt på diverse
Facebooksider. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere angående pressedækning.

2. Nyt fra kasserer
• Gennemgang af kontoudtog
Udsat. Ulla udsender kontoudtoget inden næste bestyrelsesmøde.
•

Fremlæggelse af budget for Julestævne ’17 og Viking Box Cup 2018
Udsat. Ulla udsender budgetterne inden næste bestyrelsesmøde.

3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Bankmøde v/René
René, Liza og Ulla aftaler et tidspunkt for møde med bankrådgiver i Spar Nord Bank.
Det blev enstemmigt vedtaget, at alle aftaler der vedrører økonomi skal ske skriftligt og fremsendes
til alle bestyrelsesmedlemmer.
•

Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza
Ulla har planlagt nyt møde med WinKAS. Ulla, Charlotte og Liza deltager i forhold til oplæring i
regnskabsprogram samt medlemsdatabase.
Liza afventer input fra Charlotte i forhold til udarbejdelse af drejebøger til stævner afholdt af
Lindholm Bokseklub.
Stefan tager kontakt til Mogens Clausen vedrørende reparation af sække.
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De øvrige bestyrelsesopgaver kører som planlagt.
•

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. februar 2018 eller 8. marts 2018 v/Liza
Tjek venligst, inden mødet, hvilken dato der passer jer bedst. Der skal drøftes generalforsamling
samt vedtægtsændringer på mødet.
Bestyrelsen mødes den 8. marts 2018 kl. 19.00 og planlægger den kommende generalforsamling
samt forslag til vedtægtsændringer.
Liza udarbejder et udkast til vedtægtsændringer, der kan tages udgangspunkt i til mødet.

4. Nyt fra udvalg
• Trænerudvalg v/Stefan
Henrik Munkholm har tilbudt gratis coaching til kampbokserne. Stefan orienterer Trænerudvalget
herom. Herefter udvælger trænerne, hvilke boksere der har behov for coaching.
•

Sponsorudvalg v/René
Der er indgået aftale med en ny sponsor, Helge Rasmussen & Søn ApS.

•

Stævneudvalg v/Charlotte
Punktet blev udsat, da Charlotte ikke var til stede.

•

Eventudvalg v/Liza
Liza undersøger, om der kan arrangeres deltagelse i halvmaraton (fx Fjordmarathon) – eventuelt
med egenbetaling for medlemmerne.
Liza har afholdt møde med Per Johnsen og Nicolaj Lange vedrørende speaker-job til kommende
stævner. Både Per og Nicolaj vil meget gerne hjælpe til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub. Per,
Nicolaj og Liza samarbejder fremadrettet omkring opgaven.

5. Nye opgaver
• Intet.
6. Input fra medlemmer
• Træningstider på Juniorholdet
Træningstiderne for Juniorholdet mandag og torsdag ændres til kl. 17.00-17.50. Trænerne giver
besked til forældre og børn på holdet. Liza orienterer på Facebook samt hænger sedler op i
klublokalet.
•

Der er forespørgsel om en frugtordning mod egenbetaling
Der er enighed om, at Lindholm Bokseklub ikke kan administrere en frugtordning for medlemmerne.
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7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
•

Diplomstævnet i foråret skal snart planlægges. Der skal undersøges om vi eventuelt kan afholde et
breddestævne i stedet. Stævneudvalget undersøger muligheden og tidspunkt i samarbejde med
Trænerudvalget.

8. Eventuelt
• Materialemand v/Liza
Liza arrangerer og afholderen jobsamtale med Claus Nissen, som har henvendt sig vedrørende jobbet
som materialemand i Lindholm Bokseklub. Der kan eventuelt aftales en prøvetid på 1 måned.
9. Næste møde
•

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. februar 2018 kl. 17.00
Dagsorden: Evaluering af klubbens seneste aktiviteter (herunder stævner/mesterskaber)

•

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00
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