BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

1. juni 2017, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

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

Afbud

René Sørensen, bestyrelsesmedlem

1. Ændring i Lindholm Bokseklubs bestyrelse
• Efter modtagelse af kasserer Niels Peter Hansens opsigelse, har vi i bestyrelsen truffet følgende
beslutning: Suppleant René Sørensen indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Herefter har
bestyrelsen konstitueret bestyrelsesmedlem Ulla Øland som kasserer.
2. Nyt fra formand
• Charlotte har uden held forsøgt at få overdraget administratorrettighederne til Lindholm Bokseklubs
Facebookside fra den tidligere administrator. Liza sender ham en reminder herpå.
• Lindholm Bokseklub har modtaget 2 fribilletter til filmen ”Den Bedste Mand”. Billetterne indgår i
konkurrence på Facebookgruppen ”Lindholm bokseklub (for medlemmer)”.
• Charlotte kontakter JABU/DABU vedrørende stævnedeltagelse.
• Charlotte holder møde med Niels Peter vedrørende overlevering af kasserer-opgaver samt praktiske
oplysninger.
• Charlotte og Ulla har møde i banken vedrørende adgang til klubbens konti.
• Listen over Lindholm Bokseklubs bestyrelse er opdateret på hjemmesiden. Derudover er nyheden om
ny kasserer også blevet lagt på hjemmesiden.
• Lindholm Bokseklubs CVR-nr. er overdraget til Ulla, som er ny kasserer.
• Charlotte og Ulla er blevet registret hos Aalborg Kommune som henholdsvis ny formand og kasserer.
• Tilmeldinger til Viking Box Cup skal ske til Henrik.
• Mercoprint A/S sponsorer et beachflag som kan bruges ved fremtidige arrangementer.
3. Nyt fra kasserer
• Bestyrelsesansvarsforsikring
Liza kontakter Henrik Christensen og René vedrørende tegning af bestyrelsesansvarsforsikring, da de
havde den seneste kontakt med forsikringsselskabet.
4. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Status på trænerstab v/Charlotte
Intet nyt.
1

BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
•

Nyt fra Trænerudvalget
Stefan er i gang med at kontakte potentielle trænere til kampbokserne

•

Startkit og t-shirts v/Stefan og Charlotte
Punktet udsættes til næste møde.

•

Dato for arrangementet i Kvarterets Hus v/Stefan
Arrangementet afholdes fredag den 9. juni 2017.

5. Udvalg
• Der skal nedsættes sponsorudvalg, kampudvalg og socialudvalg.
Struktur og hvordan gør vi?
Punktet udsættes til næste møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer deltager.
6. Nye opgaver
• Medlemmer på klubbens Facebooksider/-grupper
Der bliver ryddet op på Facebookgruppen ”Lindholm bokseklub (for medlemmer)”, så det fra næste
sæson kun er medlemmer, der har adgang til gruppen.
•

Nyt LBK MobilePay nummer
Charlotte får tilknyttet et nyt telefonnummer i Lindholm Bokseklubs navn, som kan anvendes til
MobilePay.

•

Viking Box Cup – dato udmeldes (JABU)
Charlotte kontakter JABU herom.

7. Input fra medlemmer
• Dagsordenen skal synliggøres, og der skal udarbejdes tiltag, så medlemmerne nemt kan komme med
input til bestyrelsesmøderne.
Liza lægger dagsordener og referater på Facebookgruppen ”Lindholm bokseklub (for medlemmer)”.
Fremadrettet skal de også kunne tilgås via hjemmesiden.
8. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Sommerfesten v/Liza
Der bestilles buffet fra Den Lille Havfrue i Vejgaard.
Egenbetaling udgør 180 kr./person.
Pynt og borddækning
Liza og Ulla er ansvarlige for indkøb af pynt og borddækning.
Sponsorer
René sponsorerer diverse drikkevarer
John sponsorer rød- og hvidvin
Charlotte sponsorer vinglas
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Eva og Henrik Christensen sponsorer lyskæder
Lindholm Bokseklub sponsorer øl
Super Brugsen i Vodskov sponsorer blomster til borddækning
Rema 1000 i Vodskov sponsorer chips og nødder
9. Eventuelt
• Hjælp til "Vi elsker 90'erne"
Lindholm Bokseklub er blevet kontaktet af eventbureauet bag "Vi elsker 90'erne", som mangler hjælp
til koncerten søndag den 4. juni 2017 i Mølleparken. Lindholm Bokseklub vil modtage 50,00 kr. i
timen pr. medlem, der hjælper.
Charlotte har lagt opslag op på Facebook.
10. Næste møde
• Torsdag den 6. juli 2017 kl. 19.00 – Sidste møde før sommerferien
Mødet er ændret til mandag den 3. juli kl. 19.00!
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