BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

3. august 2017, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

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

Afbud

Stefan Veth, bestyrelsesmedlem

1. Nyt fra formand
• Charlotte har orienteret JABU om, at vi ikke har interesse i at afholde JM næste år.
• Charlotte har styr på klubbens startbøger, som godkendes hos JABU.
• Læge kontaktes vedrørende lægekort, som skal være klar inden den 1. oktober 2017.
• Den 29. august 2017 deltager Charlotte i ekstraordinært JABU formandsmøde i Randers.
• Den 3. september 2017 deltager Charlotte i DABU repræsentantskabsmøde i København.
• Der er ændret træningstider for junior, livsstils- og kampbokserholdene. Facebook og hjemmesiden er
opdateret med de nye træningstider.
• Aalborg Kommunes Fritidsafdeling har orienteret om, at Lindholm Bokseklub i december måned får
tilsendt et skema vedrørende tilskud til børn og unge. Skemaet skal udfyldes og returneres til
Fritidsafdelingen.
Satserne for 2016/2017 er
7-17 år: 410 kr.
18-24 år: 82 kr.
• Finn Laumann fra JABU har kontaktet Lindholm Bokseklub med en forespørgsel omkring muligheden
for at bruge klubben til breddesamling for kampboksere, hvis de nuværende værtsklubber er nødt til
at melde fra. Det drejer sig om 1-2 lørdage i en sæson.
Vi har sagt ja til dette.
• Spar Nord Bank vil gerne filme i Lindholm Bokseklub til brug for deres nye reklamefilm. Vi må gerne
stille med boksere i alle aldersgrupper.
Vi har sagt ja til dette.
• Aalborg Handelsskole har kontaktet os vedrørende en aftale, de har indgået med den tidligere
bestyrelse. Aftaler lyder på, at de ønsker et 3 ugers træningsforløb med træning 3 gange ugentligt i
tidsrummet 13.00-15.00. Lindholm Bokseklub skal stille lokale, udstyr og træner til rådighed i mod
betaling.
Vi undersøger muligheden for at imødekomme aftalen.
• Charlotte har skrevet et indlæg på Facebook-siden ”Gratis fornøjelser i Aalborg og omegn”, hvor det
nævnes, at man kan træne 3 gange gratis i Lindholm Bokseklub.
• Vi deltager i Sports- og Kulturmesse i Nordkraft den 13. september 2017.
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•

Vi har modtaget en klage fra Kvarterets Hus, som savnede os ved deres Åbent Hus arrangement, hvor
vi havde lovet at deltage.
Kvarterets Hus har igangsat et projekt, hvor de vil have børn og unge i Strubjerg og Vangen til at
deltage i fritidsaktiviteter. Vi har givet dispensation til ét barn på 7 år, som deltager i træningen på
Juniorholdet sammen med sine 2 ældre søstre.

2. Nyt fra kasserer
• MobilePay
Lindholm Bokseklub har fået nyt MobilePay nummer: 93 87 34 37
Camilla Callesdóttir Mærsk har foræret klubben en iPhone 5, som kan bruges til MobilePay.
3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Regnskabsprogram v/Liza
Charlotte har været i dialog med vores nuværende hjemmeside-udbyder Athliit.com, som fortæller, at
hjemmesiden kan integreres med regnskabsprogrammet E-conomic. På nuværende tidspunkt koster
vores hjemmesideløsning 499 kr. inkl. moms uden regnskabsprogram.
René kontakter Athliit.com vedrørende muligheden for at opsige vores abonnementet/hjemmesiden.
Liza arbejder videre med alternativer, hvor hjemmeside, medlemsdatabase samt regnskabsprogram
samles i én løsning.
•

Bestyrelsesansvarsforsikring v/René
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for Lindholm Bokseklub at tegne en
bestyrelsesansvarsforsikring, da vi ikke kan fremvise regnskab for de seneste 2 år.
Den tidligere bestyrelse har stadig ikke overdraget et fyldestgørende regnskab. Ulla rykker tidligere
kasserer Niels Peter Hansen for regnskabet.

4. Udvalg
• Trænerudvalg: Stefan og Charlotte
Der arbejdes i øjeblikket på at finde trænere til alle hold. Charlotte kontakter udvalgte personer
omkring trænertilbud.
På næste møde i trænerudvalget orienterer Charlotte kamptrænerne om, at JABU holder
breddesamlinger for kampboksere, som vi bør deltage i.
•

Stævneudvalg: Stefan og Charlotte
Charlotte er i gang med at lave invitationer til Viking Box Cup samt indhente priser på leje af hal og
indkvartering.
DABU kan være behjælpelige med at få sendt invitationerne rundt til de danske klubber.
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Sponsorudvalg: René
René arbejder på et oplæg, som han vil fremvise på et kommende LBK bestyrelsesmøde.

•

Eventudvalg (sociale arrangementer): Liza
Liza laver opslag til Facebook og træningslokalet samt står for tilmeldingen til DHL Stafet den 29.
august 2017.
Liza ser på mulighederne for at få en foredragsholder til Lindholm Bokseklub i løbet af efteråret
(eksempelvis Stefans kammerat, som er soldat).

5. Input fra medlemmer
• Intet.
6. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Viking Box Cup
Der skal laves en drejebog for afholdes af stævnet. Henrik kontakter den tidligere kasserer Niels Peter
om tidligere erfaringer samt nyttige informationer herom.
7. Eventuelt
• Kontingent
Bestyrelsesmedlemmer og trænere skal ikke betale kontingent i klubben.
•

Vedtægter
I løbet af efteråret vil bestyrelsen udarbejde forslag til vedtægtsændringer og -tilføjelser.

8. Næste møde
• Torsdag den 7. september 2017 kl. 19.00
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