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Referat 

Tid 1. november 2018 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Mødelokalet 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 
 

Afbud Bruno Benzon, suppleant 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Evaluering af diplomstævnet den 28. oktober 2018 
 
Der er bred enighed om, at stævnet var en stor succes med mange tilmeldte boksere og et stort 
publikum. Der var tilmeldt 68 boksere, og der blev bokset 34 kampe.  
 
Til næste diplomstævne skal der bestilles flere sandwich og indkøbes flere sodavand til LBK Boden.  
 
Til næste diplomstævne opstilles der stolerækker oppe foran ringen, således der kun er borde i 
området omkring LBK Boden.  
 
Lindholm Bokseklubs egne boksere låner kamphjelme til stævner.  
 
Økonomi 
 
Diplomstævnet har givet overskud. 
 
Overskuddet fra LBK Boden deles ikke med AK Jyden. 
 

• Møde med Lars Dam Møller fra Nørresundby Idrætscenter 
 
René og Liza har afholdt møde med Lars vedrørende følgende punkter: 
 

o Viking Box Cup 
o Opbevaring af den mobile boksering 
o Lindholm Bokseklubs råderet over træningslokale og kontor – herunder udlån 
o Rengøring 
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o Det generelle samarbejde mellem Lindholm Bokseklub og Nørresundby Idrætscenter 

Kopi af referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 

 
2. Nyt fra kasserer 

 
• Gennemgang af økonomi 

 
Økonomien blev gennemgået og godkendt. 
 

• Lis og Poul Erik Winther Fonden (25. november 2018) 
 
Legaterne overrækkes mandag den 26. november 2018, hvor kampbokserne træner. Poul Erik 
Winther inviteres til dagen. Liza sender invitationen.  

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

 
• Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza 

 
Liza udarbejder drejebøger for henholdsvis diplomstævner og julestævnet. 
 
Liza undersøger mulighederne for tilknytning af kostvejleder til Livsstilsholdet. 
 
René bestiller nye sandsækkehandsker. Juniorhandskerne må herefter kun benyttes af medlemmer 
på Juniorholdet. 
 

• Medlemstavle – Retningslinjer om kontingent 
 
Der er ophængt en medlemstavle i træningslokalet. Der er orienteret om brugen af denne på 
Facebook samt på et opslag i klubben. Der er ophængt en ”vejledning” ved medlemstavlen. Det er 
aftalt, at trænerne gør opmærksom på tavlen ved start/slut træning. 

 
4. Nyt fra udvalg 

 
• Trænerudvalg 

 
Der har været afholdt møde i Trænerudvalget, hvor René og Liza deltog. Opgaver og ansvar i 
henholdsvis Trænerudvalget og Stævneudvalget blev fordelt jf. Lindholm Bokseklubs kommissorium.  
 

• Sponsorudvalg 
 
Alt sponsormateriale er udarbejdet og tøj med sponsorlogoer er trykt. René uddeler ”sponsor-poser” 
snarest muligt.  
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Liza har udarbejdet fribilletter til Julestævne ’18. Lindholm Bokseklub uddeler 36 billetter til klubbens 
sponsorer. AK Jyden får ligeledes 36 billetter til fri afbenyttelse. Derudover får hver deltagende 
bokser en fribillet til én gæst.  
 
Fotografen har været på besøg og tage nye billeder af kampbokserholdet. Billederne skal bruges til 
promovering af Lindholm Bokseklub samt information til hjemmesiden/Facebook. 
 

• Stævneudvalg 
 
Charlotte Sølver har sendt invitationen til Viking Box Cup 2019 til DaBU som videresender 
invitationen til de danske klubber i uge 45.  
 
Charlotte har ligeledes sendt invitationen til de norske og svenske klubber. I løbet af næste uge 
sender DaBU kontaktinformationer på øvrige lande, så vi kan invitere dem.   
 

• Eventudvalg 
 
Aalborg Frejas ungdomsafdeling kommer til træning i Lindholm Bokseklub lørdag den 3. november 
2018 kl. 12.00. 
 
Adnan, René, John og Henrik C. hjælper med træningen. Liza er fotograf på dagen og sørger for 
frokost. 

 
5. Nye opgaver 

 
• Intet. 

 
6. Input fra medlemmer 

 
• Intet. 

 
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

 
Julestævne den 14. december 2018 
 

• Opgavefordeling 
 
Charlotte Sølver og Liza planlægger hvilke opgaver, som Lindholm Bokseklub kan byde ind på.  
 

• Møde med AK Jyden om samarbejdet 
 
Charlotte Sølver og Liza afholder møde tirsdag den 6. november 2018 om opgaver til henholdsvis 
Julestævne ’18 og Viking Box Cup 2019 (gennemgang af drejebøger).  
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Herefter aftales et møde med AK Jyden, hvor opgaverne til Julestævne ’18 koordineres og fordeles.  
 

Viking Box Cup 2019 
 

• Status på ansøgninger om tilskud/puljer 
 
Liza udarbejder snarest muligt et ansøgningskatalog til Aalborg Kommune. 
 

• Status på hjemmeside 
 
Vikingboxcup.dk er live og tilmeldingsblanketten er klar til brug.  
 
Der opfordres til, at alle i bestyrelsen promoverer Vikingboxcup.dk på egne hjemmesider og på de 
sociale medier, så som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter m.fl. 

 
8. Eventuelt 

 
• Rami hjælper Liza med at opsætte ”Galleri” på både Lindholm-bokseklub.dk og Vikingboxcup.dk. 

 
• Bestyrelsen afholdes juleafslutning i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.  

 
9. Næste møde  

 
• Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.00 


