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Referat 

Tid 5. september 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
 

Afbud Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Kampboksere med kontrakt 
 
Følgende kampboksere har fået kontrakt med Lindholm Bokseklub i sæson 2019/2020: 
 

o Mathias Højer 
o Christoffer Højer 
o Thor Wolfsen 
o Sebastian Jensen 
o Marc Vinter Christensen 

 
Derudover er der cirka 10 andre aktive boksere (herunder diplomboksere). 
 
Overordnet stiller Lindholm Bokseklub med et godt og stærkt kamphold i denne sæson.  
 

• DaBU arbejdsgruppe om fremtidig placering af DaBU mesterskaber 
 
Lindholm Bokseklub ønsker ikke at deltage i arbejdsgruppen. 
 
Det foreslås, at de regionale mesterskaber afholdes FØR de nationale mesterskaber.  
Liza fremsender forslaget til DaBU. 

 
2. Nyt fra kasserer 

 
• Gennemgang af økonomi for juni-august 2019 

 
Bestyrelsen godkendte økonomien for ovennævnte periode. 
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3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver) 
Medlemmer vs. kontingent v/Liza 
 
Ulla og Liza udfører løbende medlemskontrol på både Motions- og Kampholdet. 
 
Der er i øjeblikket problemer med at trække medlemslister i WinKAS Air. Liza undersøger problemet. 
 
Det aftales, at der indføres medlemsstop pr. 1. oktober 2019. Liza informerer på hjemmesiden og Facebook 
herom.  
 
Under medlemsstoppet kan der heller ikke tilbydes prøvetræning. René orienterer trænerteamet herom. 
 

4. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalg v/René 
 

o Trænersituationen 
 
Der mangler akut hjælpetrænere henholdsvis mandag på Kampholdet samt torsdag på 
Motionsholdet. Derudover ønskes en ekstra hjælpetræner til de øvrige Motionshold, således 
Henrik C., Adnan og René ikke træner alle dage.  
 
Henrik C. er i øjeblikket i dialog med en potentiel hjælpetræner. Nærmere info følger.  
 

• Sponsorudvalg v/René og Liza 
 

o Status på Sponsoraftale 2019/2020 
 
Der er kommet to nye sponsorer i Lindholm Bokseklub: Advokatfirmaet HjulmandKaptain og 
ejendomsadministrationsfirmaet Kontoret.  
 
Lindholm Bokseklub har nu 20 stærke og loyale sponsorer. 
 

o Sponsormateriale 
 
René og Liza samarbejder om at få færdiggjort det nye sponsormateriale. Deadline medio 
oktober 2019: 
 
 Ringbånd 
 Sponsorskilt 
 Roll Ups 
 T-shirts 
 Kamptøj 
 Sponsorbeviser 



BESTYRELSESMØDE 
LINDHOLM BOKSEKLUB 
  

   
 

3 
 

• Stævneudvalg 
 

o Stævneplan 2019/2020 
 
Stævneplan er under udarbejdelse. Når den er godkendt af trænerteamet, udleveres den til 
kampbokserne og uploades i kampboksernes Facebookgruppe.  
 

o Lægetjek 
 
Der er aftalt lægetjek mandag den 30. september 2019. Alle kampboksere, der skal have 
startbog (ikke diplomboksere) indkaldes. Er man forhindret i at møde op til lægetjekket skal 
man til egen læge efterfølgende.  
 

o IK Spartas deltagelse i Julestævne 2019 
 
IK Sparta har anmodet Lindholm Bokseklub om at være medarrangør af Julestævne 2019. 
Liza og Charlotte har været i dialog med AK Jyden herom.  
 
Det aftales at byde IK Sparta velkommen på følgende betingelser: 
 
 Overskud/Underskud fordeles ligeligt mellem Lindholm BK, AK Jyden og IK Sparta  
 IK Sparta stiller med min. 6 frivillige til opgaver ifm. transport og opsætning af 

ringen. 
 Data på kampboksere fremsendes SENEST 1. november 2019. 
 Fribilletter/Sponsorbilletter betales af den enkelte klub. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o DHL Stafetten 2019 

 
DHL Stafetten var i år en kæmpe succes for Lindholm Bokseklub, som stillede med 3 hold. De 
to kampbokserhold kom i mål med flotte resultater.  
 
Grundet den store interesse for deltagelse, overvejes det at tilmelde 1-2 ekstra hold næste år. 
 

o Idrætsmødet 2019 
 
Idrætsmødet 2019 var en succes for Lindholm Bokseklub på de sociale medier, hvor klubben 
fik stor eksponering. Dog var besøgstallet omkring vores stand meget begrænset. Det var 
dog et rigtigt godt socialt arrangement for de deltagende personer fra Lindholm Bokseklub. 
 

o Sports- og Kulturmessen 2019 
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Lindholm Bokseklub er tilmeldt Sports- og Kulturmessen, hvor vi igen i år har fået en stand. 
Henrik M., Adnan, René og Liza deltager i messen.  
 

o Status på puljeansøgninger 
 
Lindholm Bokseklub har fået afslag fra både SIFA samt DIF/DGI på det fremsendte 
ansøgningskatalog.  
 
Der søges i stedet enkelte tilskud. 
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Et medlem har anmodet om nedsættelse af kontingent grundet rejsearbejde. Bestyrelsen fastholder 
beslutningen om, at alle medlemmer skal betale fuldt kontingent i hele sæsonen, da Lindholm Bokseklub i 
forvejen tilbyder et meget billigt kontingent. Anmodningen afvises derfor. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
Fra den 19.-24. september tager 9 kampboksere og 2 trænere på træningslejr i Malaga. René og Liza 
udarbejder rejseplan og program for turen.  
 
Træningslejren betales fuldt ud af Lindholm Bokseklub for de deltagende boksere og trænere. Det er 
egenbetaling for øvrige deltagere.  
 

8. Eventuelt 
 

• Køb af eksterne sekretærtimer 
 

Grundet tidspres og mangel på ressourcer foreslog René, at klubben køber eksterne sekretærtimer til 
at varetage opgaver, som ligger uden for bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget af en samlet 
bestyrelse.  

 
9. Næste møde  

 
• Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00 


