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Referat 

Tid 1. marts 2018, kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

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

Afbud  
 

1. Nyt fra formand 
 
Medlemsdatabasen er blevet opdateret i WinKAS. Medlemmer der meldte sig ind, før vi skiftede til WinKAS, 
er opført på en separat liste. Charlotte sørger for, at listen bliver tilgængelig for hele bestyrelsen. 
 
Charlotte opkræver fortsat kontingent.  
 
Bestyrelsen har tidligere drøftet, om der skal udstedes medlemskort. Det blev besluttet, at der fra næste 
sæson udstedes medlemskort, som skal medbringes og fremvises til træning.  
 
JABU har godkendt Viking Box Cup 2019. Det fremgår allerede på deres hjemmeside. 
 

2. Nyt fra kasserer 
• Gennemgang af økonomi 

Alle bestyrelsesmedlemmer godkendte økonomien. 
 

• Fremlæggelse af budget for Julestævne ’17 og Viking Box Cup 2018 
Godkendt.  

 
3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver) 

• Bankmøde v/René 
Ulla, René og Liza har holdt møde med banken vedrørende klubbens økonomi – herunder manglende 
bilag samt gennemgang af kontoudtog. Der blev ligeledes orienteret om, hvordan klubbens formue 
tidligere er blevet forvaltet. 
 
Der er aftalt et nyt møde med banken den 9. marts 2018 kl. 14.00, hvor Ulla, René og Liza deltager. 
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Bestyrelsen indkalder Niels Peter Hansen (tidligere kasserer), Tina Pallesen (tidligere formand) og 
Johnni Pallesen (tidligere kasserer) til møde vedrørende manglende regnskab + bilag i den periode, 
hvor de sad i bestyrelsen. 
 

• Reparation af sække v/Stefan 
Stefan afventer et prisoverslag fra Mogens Clausen & Co.  
 

• Undervisning i WinKAS Air v/Charlotte og Ulla 
Charlotte og Ulla har fået oplæring i brugen af medlemsdatabasen. Det blev aftalt, at Ulla sender 
vores regnskab til WinKAS, så vil de forsøge at oprette det i systemet. Herefter skal Ulla oplæres i 
regnskabssystemet.  
 

• Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza 
Opgavelisten blev gennemgået, og der er styr på, hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver. 
 

4. Nyt fra udvalg 
• Trænerudvalg v/Stefan 

Trænersituationen på kampbokserholdet blev drøftet. En enig bestyrelse besluttede, at samarbejdet 
med Kurt Lykke stopper med øjeblikkelig virkning. 
 

• Sponsorudvalg v/René 
Liza udarbejder en mail med årsberetning, der udsendes til klubbens sponsorer i forbindelse med 
Generalforsamlingen. 
 

• Stævneudvalg v/Charlotte 
AK Jyden og Lindholm Bokseklub ønsker at afholde diplomstævne lørdag den 24. marts 2018 i 
Lindholm Bokseklub. Bestyrelsen godkendte stævnet. 
 

• Eventudvalg v/Liza 
Liza planlægger i samarbejde med Sponsorudvalget et sponsorarrangement for kampboksere, 
bestyrelsen og trænere. Nærmere info følger på Facebook. 
 

5. Nye opgaver 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
Intet. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
• Diplomstævne (forår 2018) – Hvornår? 

Lørdag den 24. marts 2018 
 

8. Eventuelt 
Intet. 
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9. Næste møde  

• Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 (ekstraordinært møde vedrørende generalforsamling 2018) 
• Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 


