BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

2. november 2017, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

Charlotte Sølver, formand
Henrik Munkholm, næstformand
Liza Winther, sekretær
René Sørensen, bestyrelsesmedlem
John Adora, bestyrelsesmedlem

Afbud

Ulla Øland, kasserer
Stefan Veth, bestyrelsesmedlem

1. Nyt fra formand
• SIFA har tildelt kontingent til en af vores kampboksere, som er flygtning fra Afghanistan.
•

Den 1. november 2017 afholdte Box Team Nordjylland (Jyden-, Pandrup-, Brønderslev og Lindholm
Bokseklub) deres første sparringssamling. Det foregik i Lindholm Bokseklubs lokaler, og der deltog
cirka 20 boksere.
Næste sparringssamling er den 10. januar 2018 kl. 19.30. Alle fremtidige sparringssamlinger kommer
til at foregå i Lindholm Boksklub, da der er mulighed for at opsætte 5 ringe her.
Fremadrettet skal der matches forud for samlingen, da der er meget spildtid for bokserne, hvis det
skal foregå på dagen.

•

Når Lindholm Bokseklub fremadrettet har mulighed for at promovere sig, forventes det, at boksere,
trænere og bestyrelsesmedlemmer er i ført tøj med klubbens sponsorlogoer.

•

Charlotte har sagt ja til at være ”Tæt på”-person i Nordjyske.

•

Charlotte har været til boksestævne i Kolding. Her kan hentes inspiration til Viking Box Cup samt
julestævnet.

•

Bestyrelsen er enige om, at det er trænerne, som skal vurdere, hvilke boksere der skal scannes i
forhold til kamp.

2. Nyt fra kasserer
• Status på regnskabsprogram
Intet.
•

Opkrævning af kontingent
Ulla og Charlotte har aftalt, at Charlotte overtager opgaven med at indkræve kontingent.
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•

Kontante udlæg v/René
Henrik Christensen har haft kontante udlæg til indkøb af blandt andet ringbelysning, boksehandsker
og plakat/tapet (Mohammad Ali vs. Sonny Liston) til træningslokalet. Henrik sender kvitteringer
herfor, og Ulla overfører herefter pengene.

•

Overskud fra salg af julemærker
Under oprydning på kontoret har vi fundet overskuddet fra sidste års salg af julemærker til støtte for
Hospitalsklovnene. Ulla sørger for, at pengene indsættes på Lindholm Bokseklubs konto i Spar Nord
Bank.

3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Status på hjemmeside v/Liza og René
Det er et ønske, at siderne omkring Viking Box Cup oversættes til engelsk. Dette prioriteres ikke nu.
Der skal laves en elektronisk tilmeldingsblanket til Viking Box Cup. Vi når det højst sandsynligt ikke i
år, men den skal være klar på hjemmesiden, når tilmelding til Viking Box Cup 2019 starter.
•

Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag)
Listen med opgaver blev gennemgået og opdateret.
Henriks sidste træning af Juniorholdet er den 27. november 2017. Fra den 4. december 2017 skal der
findes en ny træner til Juniorholdet om mandagen.
René sørger for, at der bliver indkøbt sjippetov, håndbind samt tandbeskyttere til startpakker, som
skal sælges i klubben.
Charlotte udarbejder en drejebog til Viking Box Cup. Den øvrige bestyrelse er behjælpelige med input
hertil.

4. Nyt fra udvalg
• Status på kommissorium for udvalgene i Lindholm Bokseklub v/Liza
Liza får udarbejdet kommissoriet til næste bestyrelsesmøde.
•

Sponsorudvalget v/René
Der er indgået sponsoraftaler med 16 gode sponsorer.
Lindholm Bokseklub lukker nu for tilgangen af sponsorer i sæson 2017/2018.
Liza er ved at indhente sponsorlogoer, som skal bruges til tryk på tøj, boksering, roll ups og
sponsorskilt. Charlotte kan eventuelt hjælpe, hvis enkelte logoer skal rentegnes.
Sponsorerne, der har købt Sponsorpakke 3, inviteres med til julefrokosten den 18. november 2017 på
Napa Lounge.
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Derudover har Sponsorudvalget besluttet at udnævne ambassadører for Lindholm Bokseklub. Disse
inviteres ligeledes med til julefrokosten. Det drejer sig om:
o Bruno Benzon
o Bjarne Uhrenholt
o Jess Skriver
o Mogens Jørgensen
o Mogens Brix
o Hans Bundgaard
o Kjeld Larsen
Stævneudvalg v/Charlotte
• Der skal indhentes polititilladelse til afholdelse af julestævnet samt Viking Box Cup. I samme
forbindelse forespørges til risikovurdering (med tanke på hændelsen ved boksestævnet Herlev Fight
Night i oktober).
•

Der skal findes en løsning på at fragte Lindholm Bokseklubs boksering til og fra Studenterhuset i
forbindelse med julestævnet den 16. december 2017.

•

Invitationerne til Viking Box Cup er klar til at blive sendt. Charlotte sender dem i uge 45.

•

Invitationer til diplomstævnet i Lindholm Bokseklub den 12. november 2017 sendes ud i 2. omgang.

•

Det blev aftalt på mødet, at frivilligt arbejde ved stævner skal struktureres i videst muligt omfang.

Trænerudvalg v/René
• Bestyrelsen besluttede, at Henrik Christensen fra dags dato overtager ansvaret for Trænerudvalget
(hvis han siger ja hertil). Charlotte træder dermed ud af udvalget, mens Stefan og John fortsat
repræsenterer bestyrelsen i udvalget.
5. Nye opgaver
• Materialemand
Lindholm Bokseklub mangler en materialemand. Liza laver et ”stillingsopslag” som hænges op i
klubben samt postes på Facebook.
6. Input fra medlemmer
• Postkasse
Der er hængt en postkasse op i træningslokalet. Her kan medlemmerne frit komme med input til
dagsordenen, klager samt forslag til tiltag og /eller ændringer i klubben.
Postkassen tømmes én gang om ugen.
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Aalborg Frejas afslutningstur den 4. november 2017 kl. 12-15
Henrik Christensen, René og John hjælper med at træne børnene fra Aalborg Freja. Liza er fotograf og
sørger for, at billederne lægges på Facebook.
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•

Diplomstævne den 12. november 2017
Der er styr på, hvem der gør hvad fra bestyrelsen. Charlotte efterlyser frivillige via Facebook.

•

Julefrokost den 18. november 2017
Der er endnu ikke mange tilmeldte, så vi reklamerer for julefrokosten på Facebook samt til træning i
den kommende uge.

8. Eventuelt
Intet.
9. Næste møde
• Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.00
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