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Referat 

Tid 2. maj 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

Afbud  
 

1. Nyt fra formand 
 

• SIFA repræsentantskabsmøde den 6. maj 2019 
 
Ulla deltager for Lindholm Bokseklub. Liza tilmelder. 
 

• Holdstruktur i sæson 2019/2020 
 
Den nye holdstruktur for Lindholm Bokseklub blev gennemgået og herefter godkendt af bestyrelsen. 
Der orienteres om holdstrukturen på Facebook og på holdene inden sæsonafslutning.  
 
Ændringer vedrørende kontingent kræver en ekstraordinær Generalforsamling. Liza indkalder med 
minimum 14 dages varsel på Facebook, hjemmesiden og i træningslokalet.  
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi for april 
 
Ulla gennemgik regnskabet for april måned, som herefter blev godkendt af bestyrelsen. 
 

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

• Status på indscanning af gamle avisudklip, scrapbøger m.m. v/René 
 
René og Liza har afholdt møde med John Laden, hvor projektet blev tilrettelagt. Liza koordinerer 
projektet med John Laden fremadrettet.  
 
Der søges midler til projektet.  
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• Lindholm Bokseklubs Generalforsamling 2019 
 
Liza skriver referat fra Generalforsamlingen. Referatet offentliggøres sammen med bilagene på 
Lindholm Bokseklubs hjemmeside.  
 

• Kvarterets Hus og ”Bevæg dig for livet” Foreningsworkshop 
 
Ulla repræsenterede Lindholm Bokseklub ved workshoppen. Det var et godt arrangement, hvor der 
blev erfaringsudvekslet klubber og sportsgrene imellem. Generelt har mange af foreningerne i 
Nørresundby – i modsætning til Lindholm Bokseklub – svært ved at få nye medlemmer.  
 
Ulla foreslår, at vi udarbejder en brochure på engelsk, som kan være tilgængelig på vores 
hjemmeside. Liza udarbejder brochuren. 

 
4. Nyt fra udvalg 

 
• Trænerudvalg v/René 

 
o Stævneplan 2019/2020 

 
Der skal indkaldes til møde med trænerne for kampholdet, hvor stævneplanen for 2019/2020 
planlægges. Mødet skal afholdes inden sæsonafslutning.  
 
På mødet drøftes ligeledes hvilke boksere, der satses på i den kommende sæson.   
 

o Møde med kampholdet vedrørende forventninger til den kommende sæson 
 
Kampholdet skal indkaldes til møde og individuelle samtaler vedrørende deres og klubbens 
forventninger til sæson 2019/2020. Der indkaldes med mødepligt, og mødet og samtalerne 
skal afholdes inden sæsonafslutning.  
 

• Sponsorudvalg 
 
Intet. 

 
• Stævneudvalg 

 
Intet. 
 

• Eventudvalg v/Liza 
 

o Idrætsmødet 2019 i Aalborg den 29. august til 1. september 2019 
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Som aftalt på bestyrelsesmødet i april har Liza besvaret mailen fra Rasmus Trenskow (CC 
Michael Rask fra AK Jyden) vedrørende fælles arrangement ved Idrætsmøde 2019. Vi har ikke 
hørt om yderligere planer og tiltag siden. 
 
Lars Brovil fra DABU har i mellemtiden kontaktet ”Aalborg-klubberne” med opfordring om at 
deltage i Idrætsmødet 2019. Vi har fået navnet på kontaktpersonen fra Aalborg Kommune, 
som har været i dialog med DABU. 
 
Lindholm Bokseklub vil gerne deltage sammen med de øvrige klubber, hvis arbejds- og 
ansvarsfordelingen koordineres jævnt mellem de 3 klubber.  
 

o Sports- og Kulturmesse i Nordkraft den 2. oktober 2019 
 
Liza sørger for at tilmelde Lindholm Bokseklub til Sports- og Kulturmessen. René, Adnan, 
Munkholm, John og Liza deltager med samme set up som de tidligere år. 
 

5. Nye opgaver 
 
Liza udarbejder et velkomstbrev, som mailes til nye medlemmer, når de indmelder sig via hjemmesiden. 
Brevet skal indeholde praktiske informationer samt klubbens regelsæt.  
 
Der skal bestilles et skilt/tryk med teksten ”Kun adgang for medlemmer”, som placeres ved træningsområdet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Intet. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 

• Sommerfest den 1. juni 2019 
 
Liza arrangerer sommerfesten, men hun vil gerne have hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med 
festen. Nærmere info følger.  

 
8. Eventuelt 

 
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at følge eventet ”Stjerneboksning” på Facebook og Instagram. 
 

9. Næste møde  
 

• Torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00 
 
Mødefri i juli og august. 


