BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

3. juli 2017, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

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

Afbud
1. Nyt fra formand
• Charlotte og Henrik har nu fået overdraget administratorrettighederne til Lindholms Bokseklubs
Facebookside. Der opfordres til at man inviterer sine Facebook-venner til at ”synes godt om” siden.
• Nicklas Beck Jensen er tilmeldt dørmandskursus.
• Klubben har søgt Aalborg Fonden om tilskud til træningslejr (se bilag 1).
• Lindholm Bokseklub er blevet registreret hos This is Living, som bl.a. står bag arrangementer som ”Vi
elsker 90’er”, med henblik på at arbejde til kommende arrangementer. Klubben er ligeledes
registeret hos Fritid Aalborg.
• Der skal information på Lindholm Bokseklubs hjemmeside om at aldersgrænsen på juniorholdet er
hævet til 8 år.
• Charlotte og Stefan sørger for, at klubbens startbøger godkendes hos JABU. Derudover skal lægekort
være klar inden den 1. oktober 2017. Foreslåede læge kontaktes herom.
• JABU har sendt en forespørgsel om, hvorvidt Lindholm Bokseklub kunne være interesseret i at afholde
JM Elite den 27. og 28. januar 2018. Charlotte kontakter JABU og forhører sig om, hvad opgaven
indebærer, inden der tages en beslutning herom.
2. Nyt fra kasserer
• Ulla og Charlotte har modtaget én mappe med regnskab fra den tidligere kasserer. Regnskabet er
ikke fyldestgørende.
3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Nyt fra Trænerudvalget v/Stefan
I øjeblikket arbejdes der med 2 kandidater til trænerposten for kampbokserne.
•

Startkit og t-shirts v/Stefan og Charlotte
Opgaven overgår til Sponsorudvalget.
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•

Regnskabsprogram v/Liza
Liza laver fortsat research. Ulla og Liza mødes snarest muligt og gennemgår potentielle udbydere og
tilbud.

•

Bestyrelsesansvarsforsikring v/Charlotte og René
René overtager opgaven. Der skal tegnes forsikring på bestyrelsesansvar og løsøre. De øvrige
forsikringer er omfattet af vores medlemskaber hos Dansk Idrætsforbund og DABU.

4. Udvalg
• Der skal nedsættes sponsorudvalg, kampudvalg og eventudvalg.
Struktur og hvordan gør vi?
Det er besluttet, at der minimum skal være ét bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
Bestyrelsesmedlemmet er formand/tovholder i udvalget, og sørger for sammensætningen af de
øvrige udvalgsmedlemmer.
Trænerudvalg: Stefan og Charlotte
Stævneudvalg: Stefan og Charlotte
Sponsorudvalg: René
Eventudvalg (sociale arrangementer): Liza
Efter sommerferien nedsættes udvalgene og opgaverne i de enkelte udvalg drøftes.
Fremadrettet vil der være et punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, hvor nyt fra udvalgene
drøftes.
5. Nye opgaver
• Tilmelding til DHL Stafet i august
Liza laver opslag til Facebook og træningslokalet samt står for tilmeldingen.
6. Input fra medlemmer
• Intet.
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Viking Box Cup
Opgaven ligger hos Stævneudvalget.
Der skal laves en drejebog for afholdes af stævnet. Henrik kontakter den tidligere kasserer Niels Peter
om tidligere erfaringer samt nyttige informationer herom.
Charlotte er kontaktperson i forhold til tilmeldinger. Dette er noteret på hjemmesiden.
•

Fælles stævner
Der skal afholdes møde med Sparta og Jyden vedrørende fælles stævner. Charlotte deltager i mødet.
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8. Eventuelt
• Billeder
Der skal tages billeder af bestyrelsesmedlemmer samt trænere til infotavle.
Liza tager billeder af bestyrelsesmedlemmerne til næste møde. Charlotte sørger for billeder af
trænerne. Alle skal være iklædte grønne LBK trøjer.
•

Retningslinjer/Nyttig info
Klubreglerne nedskrives og ophænges synligt i træningslokalet.

9. Næste møde
• Torsdag den 3. august 2017 kl. 19.00
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Aalborg-Fonden
Danske Bank
Att.: Grethe Plauborg Sørensen
Algade 53
9000 Aalborg

28/6-2017

Aalborg-Fonden legat
På vegne af Lindholm Bokseklub, tillader jeg mig hermed, at ansøge om kr. 10.000,- fra Aalborg-Fondens
legat.
Pengene vil gå til en træningslejr for vore kampboksere hos Bokseklubben Nordsalling, Tøndering
Kirkevej 3, 7870 Roslev. www.bk-nordsalling.dk
De tilbyder:
Til jeres træningslejr er der indendørs faciliteter til rådighed. Lokalet er primært indrettet til
boksetræning med bl.a. to bokseringe, sandsække og boksebolde. Her finder også ribber, klatretove
og et veludrustet motionsrum, som giver mulighed for andre aktiviteter. I forbindelse med
træningslokalerne er der moderne bade- og omklædningsrum med sauna – opdelt til herrer og
damer.
Overnatning i nye lokaler. Med plads til 20 overnattende personer, er Boksernes Hus`s faciliteter i
top. Værelserne er fordelt på 2-senges og 4-senges, som også indeholder borde og stole. Fra den
fælles indgang, er der direkte adgang til bad og toilet.

Det vil betyde rigtig meget for vores klub, hvis vi kan sende de unge mennesker afsted. Både på det
sociale område, men bestemt også det sportslige. Er sikker på det vil være medvirkende til, at
Nordjylland kommer på danmarks kortet, når man tænker dygtige unge amatørboksere.
I må endelig kontakte mig, hvis i har brug for yderligere
Vi glæder os til, forhåbentlig, at høre fra jer til september
Med venlig hilsen
Charlotte Sølver
53567528 - formand@lindholm-bokseklub.dk
Lindholm Bokseklub - Lerumbakken 11 - 9400 Nørresundby

