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Referat 

Tid 5. september 2018 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 
Bruno Benzon, suppleant 
 

Afbud Henrik Munkholm, næstformand 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Status på LBK’s økonomi før 2017 
 
Intet nyt. 
 

• Nyt fra JABU og DaBU repræsentantskabsmøder den 2. september 2018 
 
Fra 3. september 2018 blev JABU og SABU nedlagt og alt dansk amatør boksning er nu samlet under 
DaBU som en enhedsorganisation under Dansk Idrætsforbund (DIF).  
 
Alle 36 stemmeberettigede JABU klubber stemte for nedlæggelsen af JABU. 
 
Lars Brovil blev genvalgt som formand for DaBU. 
 

• Udvalgsmøde med henblik på revideret kommissorium  
 
Liza indkalder udvalgsformændene og kasserer til et evalueringsmøde. 
 

• Lis og Poul Erik Winther Fonden (25. september 2018) 
 
Ulla undersøger, hvor stort årets afkast fra fonden er. Det aftales nærmere hvem der skal have 
overrakt legatet, og hvordan det skal foregå. 
 

• Dopingkontrol på kampbokserholdet den 30. august 2018 
 
Kontrollen gik meget fint. Der var selvfølgelig ingen boksere, der blev testet positive.  
 



BESTYRELSESMØDE 
LINDHOLM BOKSEKLUB 
  

   
 

2 
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi 
 
Bestyrelsen gennemgik og godkendte økonomien 
 
Oversigt over posteringer og saldo for august måned eftersendes til bestyrelsen.  
 

• Forespørgsel om udbetaling af kørepenge fra Kurt Lykke 
 
Kurt Lykke har sendt en anmodning om yderligere udbetaling af kørepenge, da han mener, at han 
skulle have haft kørepenge efter en højere takst.  
 
Bestyrelsen kan ikke imødekomme Kurt Lykkes anmodning, da han har fået udbetalt kørepenge ud 
fra Lindholm Bokseklubs gældende takst. Der foreligger ikke andre aftaler herom.  
 
René orienterer Kurt Lykke om bestyrelsens beslutning. Sagen afsluttes fra Lindholm Bokseklubs side. 

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

 
• Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza 

 
Liza udarbejder stævnedrejebøger inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Adnan undersøger muligheden for opbevaring af boksering. 
 
Rami og Liza arbejder videre med hjemmesiden til Viking Box Cup. 
 
Liza sørger for udarbejdelse af medlemstavle og -kort. Bestyrelsen godkendte udkastet.  
 

• Skyfish v/Liza 
 
Der er oprettet en Skyfish konto til Lindholm Bokseklub. Denne erstattes dog snarest muligt af en 
Google Drive konto (15 GB).  
 

4. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalg 
 

o Kostvejleder på Livsstilshold 
 
Bestyrelsen besluttede, at medlemmer på Livsstilsholdet skal tilbydes foredrag om kost og 
motion samt løbende kontrolmålinger ved en kostvejleder.  
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Liza undersøger mulighederne for tilknytning af en kostvejleder til Livsstilsholdet. 
 

• Sponsorudvalg 
 

o Sponsormateriale 
 
Alle sponsoraftaler er lukket. René og Liza er derfor gået i gang med at få bestilt nyt 
sponsormateriale. 
 

o Medlemskaber og fri træning 
 
Der er udarbejdet en liste over hvem, der har henholdsvis gratis medlemskaber og træning i 
Lindholm Bokseklub.  
 
Ulla ajourfører medlemsdatabasen ud fra listen.  
 
Listen gemmes på Google Drive. 
 

o Årets Ildsjæl 2018 (November) 
 
På næste bestyrelsesmøde udvælges Årets Ildsjæl 2018. Forslag kan sendes til Liza på e-mail 
sekretaer@lindholm-bokseklub.dk.  
 

• Stævneudvalg 
 

o Priser på Viking Box Cup (deltagergebyr, overnatning og forplejning) 
 
Der er lavet en aftale med Nørresundby Idrætscenter om at låne Hal 2 til sovesal, hvorfor vi 
kan sænke priserne på overnatning. 
 
Priser på forplejning og deltagergebyr fastholdes. 
 
Overnatningsmuligheder og priser kommer til at fremgå af Viking Box Cups hjemmeside.  
 

o Møde med AK Jyden vedrørende diplomkampe og Julestævne 2018 
 
Liza arrangerer i samarbejde med Charlotte Sølver (formand for Stævneudvalget) et møde 
med AK Jyden, hvor Julestævne 2018 planlægges.  
 
Mødet bør finde sted seneste i starten af november. 
 

o Ansøgning om puljemidler/tilskud fra Aalborg Kommune 
 

mailto:sekretaer@lindholm-bokseklub.dk
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Rami udarbejder et katalog til Aalborg Kommune, hvor Lindholm Bokseklubs ønsker til tilskud 
samles. Liza sender en skabelon til Rami. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøfter vi forslag og brainstormer.  
 

• Eventudvalg 
 

o Sports- og Kulturmesse i Nordkraft den 12. september 2018 
 
René, John, Henrik og Liza repræsenterer Lindholm Bokseklub på messen. 
 

o Forespørgsel om træning af skoleklasse  
 
Der gives en tilbagemelding om, at Lindholm Bokseklub gerne vil arrangere en 
træningssession for skoleklassen. 
 
Træningen skal foregå fra kl. 13-15 på en hverdag. Der kommer 1 lærer + 24 elever fra en 8. 
klasse.  
 
Liza finder trænere til arrangementet og aftaler pris med skolen.  
 

o DGI Inspirationskonference for foreningsledere den 29. september 2018 
 
Det blev besluttet på mødet, at bestyrelsen kan deltage. Lindholm Bokseklub betaler 
deltagergebyret.  
 
Der skal meldes tilbage til Liza på e-mail sekretaer@lindholm-bokseklub.dk, om man ønsker 
at deltage eller ej. Tilmeldingsfristen er den 13. september 2018. 
 
Se mere på: 
https://www.dgi.dk/arrangementer/201800852000?_cldee=Zm9ybWFuZEBsaW5kaG9sbS1ib
2tzZWtsdWIuZGs%3d&recipientid=contact-d1e7d86446a2e811a2cf00505696a69c-
0f5736aa4a4b4da488e592aecd2a8482&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email
&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=9ff7b9e8-a7aa-e811-a2d0-00505696a69c  
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Der er ønske om indkøb af nye boksehandsker samt en speedball.  
 

mailto:sekretaer@lindholm-bokseklub.dk
https://www.dgi.dk/arrangementer/201800852000?_cldee=Zm9ybWFuZEBsaW5kaG9sbS1ib2tzZWtsdWIuZGs%3d&recipientid=contact-d1e7d86446a2e811a2cf00505696a69c-0f5736aa4a4b4da488e592aecd2a8482&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=9ff7b9e8-a7aa-e811-a2d0-00505696a69c
https://www.dgi.dk/arrangementer/201800852000?_cldee=Zm9ybWFuZEBsaW5kaG9sbS1ib2tzZWtsdWIuZGs%3d&recipientid=contact-d1e7d86446a2e811a2cf00505696a69c-0f5736aa4a4b4da488e592aecd2a8482&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=9ff7b9e8-a7aa-e811-a2d0-00505696a69c
https://www.dgi.dk/arrangementer/201800852000?_cldee=Zm9ybWFuZEBsaW5kaG9sbS1ib2tzZWtsdWIuZGs%3d&recipientid=contact-d1e7d86446a2e811a2cf00505696a69c-0f5736aa4a4b4da488e592aecd2a8482&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=9ff7b9e8-a7aa-e811-a2d0-00505696a69c
https://www.dgi.dk/arrangementer/201800852000?_cldee=Zm9ybWFuZEBsaW5kaG9sbS1ib2tzZWtsdWIuZGs%3d&recipientid=contact-d1e7d86446a2e811a2cf00505696a69c-0f5736aa4a4b4da488e592aecd2a8482&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=9ff7b9e8-a7aa-e811-a2d0-00505696a69c
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René indkøber nye stævnehandsker og -hjelme samt en speedball. De gamle stævnehandsker kan benyttes til 
træning. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 
Arbejdsdag og pizzahygge den 27. oktober 2018. Liza indkalder på Facebook, når datoen nærmer sig.  
 
På arbejdsdagen gøres blandt andet klar til diplomstævnet, der afholdes dagen efter. 
 

8. Eventuelt 
 

• Brug af LBK’s kontor 
 

Lindholm Bokseklubs kontor må KUN benyttes af bestyrelsesmedlemmer eller trænere fra klubben – 
uden undtagelse. 
 

• Salg af vand og sodavand 
 
Vand og sodavand i køleskabet sælges for 10 kr./stk. Der hænges et skilt på døren, som henviser til 
priser og klubbens MobilePay nummer. 
 
René og Bruno undersøger muligheden for køb eller leje af automat med kortbetaling.  

 
9. Næste møde  

 
• Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00 

 
Forberedelse til Viking Box Cup ’19 er på dagsordenen. 


