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Referat 

Tid 3. januar 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

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 
Bruno Benzon, suppleant 
 

Gæst Charlotte Sølver, formand for Stævneudvalget 
 

1. Viking Box Cup 2019 
 

• Planlægning 
 
Der er taget udgangspunkt i drejebogen for afholdeles af Viking Box Cup. Derudover har der været 
afholdt møde med Nørresundby Idrætscenter omkring samarbejdet i forbindelse med stævnet. 
 
Charlotte Sølver og Liza har i samarbejde organiseret stævnet med hensyn til invitationer, 
tilmeldinger, deltagerlister, værelser, forplejning m.m. 
 
René har i samarbejde med trænerne udpeget boksere fra Lindholm Bokseklub, som skal deltage i 
stævnet. 
 
Der har generelt været mange henvendelser fra både danske og udenlandske bokseklubber omkring 
Viking Box Cup 2019.  
 
Det er besluttet at booke værelset med 18 køjesenge og 10-personers værelset i stedet for at etablere 
en sovesal.  
 
Båre lånes af Hjemmeværnet, som både leverer og afhenter båren. 
 

• Opgavefordeling 
 
Liza har udarbejdet en ansvars- og opgaveliste, hvor bestyrelses- og udvalgsopgaver samt opgaver 
for frivillige er oplistet. Der er allerede mange frivillige, der har budt ind på opgaver.  
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Listen blev gennemgået og godkendt på mødet. Det aftales, at alle bestyrelsesmedlemmer samt de 
frivillige møder op i Nørresundby Idrætscenter fredag den 4. januar 2019 kl. 16.00. Informationen 
lægges på Facebooksiden for medlemmer. 
 

2. Evaluering af julestævne ’18 
 
Julestævnet forløb ganske fint. Det var dog svært at finde modstandere til vores og AK Jydens boksere, 
hvorfor der også kun var 9 kampe på programmet.   
 
På trods af at lokalpressen og de arrangerede klubber heftigt havde reklameret for stævnet, så var 
besøgstallet ikke lige så højt som til Julestævne ’17. Det evalueres på, om stævnet igen bør afholdes en 
lørdag frem for en fredag. Studenterhuset bookes hurtigst muligt til lørdag den 14. december 2019. 
 
Der gives besked til Studenterhuset om, at barsalget åbnede for sent, ligesom de ansatte var for uforberedte.  
 
Ulla følger op på indtægter og udgifter og får hurtigst muligt lavet regnskabet i samarbejde med kasseren fra 
AK Jyden.  
 

3. Nyt fra formand 
 

• Møde med Lars Brovil vedrørende DaBU’s digitale platform 
 
På baggrund af Lindholm Bokseklubs brev til DaBU’s bestyrelse, vedrørende vores holdninger og 
synspunkter til den digitale platform, har Lars Brovil anmodet om et møde med René og Liza herom. 
 
Mødet blev afholdt den 27. december 2018, og Lars Brovil var meget lydhør over for Lindholm 
Bokseklubs tilgang til den digitale platform. Han vil gå videre med nogle af vores idéer og forslag. 
Dog er der stadig uenighed om valget af leverandør, ejerforhold, proces og opbygning af siden.  
 
Efterfølgende har Lars Brovil kontaktet Liza med henblik på at være en del af den arbejdsgruppe, som 
arbejder med DaBU’s digitale platform. Liza er gået med i gruppen. 

 
4. Nyt fra kasserer 

 
• Gennemgang af økonomi 

 
Ulla orienterede kort om økonomien. På næste møde medbringer Ulla bilag for november, december 
og januar til gennemgang og godkendelse.  
 

5. Eventuelt 
 
Intet. 
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6. Næste møde  
 

• Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 


