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Referat 

Tid 6. februar 2020 kl. 18.30 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

Afbud  
 

1. Nyt fra formand 
 

• Status på JBM 2020 
 
Mathias Høyer Christensen vinder JM kvalifikationskampen med dommerstemmerne 3-2 og er 
dermed videre til de Jyske Mesterskaber 2020 i Vejle. 
 
Victor Trier Danielsen boksede sig til mesterskabstitlen i en flot, intens og hård kamp, som endte med 
dommerstemmerne 5-0. 
 
Sebastian Jensen boksede sig til en flot og overlegen sejr med dommerstemmerne 5-0. 
 

• Status på JM 2020 
 
Mathias Høyer Christensen vandt semifinalen 4-1 over Sune Julian fra AK Jyden. Dagen efter vandt 
han mesterskabet og titlen som Jysk Mester 2020 over Kian Møller Nielsen fra BK Grindsted. 
 
Forud for finalekampen sender Lindholm Bokseklub i samarbejde med AK Jyden en indsigelse til DaBU 
vedrørende kvalifikation og matching ved de Jyske Mesterskaber: 
 
Indsigelse mod finalekampen i 69 kg. / Elite / Herre klassen ved De Jyske Mesterskaber 2020 
 
AK Jyden og Lindholm Bokseklub gør hermed indsigelse mod kvalifikation, lodtrækning og match til 
de Jyske Mesterskaber 2020. Baggrunden for indsigelsen er, at vi finder det unfair og usportsligt, at 
man trækker Kian Møller Nielsen fra BK Grindsted ind i turneringen efter, at han har tabt 
kvalifikationskampen mod Mathias Høyer Christensen fra Lindholm Bokseklub. Dernæst opretholder 
man, at der skal matches ved lodtrækning, hvilket ender i en afgørelse om, at Kian Møller Nielsen går 
direkte i finalen ved De Jyske Mesterskaber – en plads som de kvalificerede boksere Sune Julian 
Heltberg fra AK Jyden og førnævnte Mathias fra Lindholm Bokseklub skal kæmpe om.  
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Vi er bekendte med at to af klassens oprindelige boksere, Enock Mbilizi og Sebastian Terteryan, 
havde afbud til mesterskabet. Her appellerer undertegnede klubber til, at man havde sat de 
tilbageværende boksere i en direkte finale, da dette havde været mest fair og sportsligt.  
 
Vi ønsker på baggrund af ovenstående en redegørelse fra DaBU, hvori vi bl.a. præsenteres for 
regelsættet, der ligger til grund for beslutningen.  
 
Derudover opfordrer vi til, at punktet eventuelt kan drøftes generelt på det næstkommende 
repræsentantskabsmøde.  
 
Venlig hilsen AK Jyden og Lindholm Bokseklub 
 
Svar fra DaBUs Arrangementudvalg samt bestyrelse på indsigelsen 
 
Til AK Jyden og Lindholm Bokseklub 
 
Som svar på indsigelse mod finalekampen i 69 kg. ved de Jyske Mesterskaber 2020, hvor der på 
grund af flere afbud i vægtklassen blev trukket en kvalifikationsbokser ind i turneringen. 
 
Som klubberne selv gør opmærksom på, tabte Kian Møller Nielsen sin kvalifikationskamp, og da det 
netop er en kvalifikationskamp, trækkes den højest rangerede kvalifikationsbokser ind i turneringen i 
tilfælde af afbud (hvilket man for øvrigt altid har gjort). 
 
Da der på grund af afbud kun er tre boksere tilbage i vægtklassen, kan man ikke seede en bokser 
direkte til finalen, hvorfor der må foretages en ny lodtrækning, hvilket ligeledes har været mange årig 
kutyme ved mesterskaber under DaBU.  
 
Med ovenstående håber vi i har fået svar på jeres spørgsmål og indsigelse. Har I forslag eller 
motivering til en anden måde, hvormed vi forbedrer afviklingen af helheden på vores DaBU 
mesterskaber hører vi gerne fra jer. 
 

• Generel planlægning af stævnedeltagelse  
 
Bestyrelsen er orienteret om planlægning af de seneste ture til stævner.  
 
På baggrund heraf indskærpes det, at der skal tages kontakt til Liza, når der skal bestilles 
overnatning, forplejning m.m. 
 
Ved udbetaling af kørepenge skal der udfyldes en køreseddel. Køresedlerne findes på kontoret. 
Derudover forventes det at man aftaler samkørsel, således udgiften til kørepenge minimeres.  
 
Søren Bruun har på vegne af trænerteamet fået udstedt et kreditkort. Dette kort anvendes 
udelukkende til uforudsete udgifter eller på forhånd aftalte udgifter (aftale med René, Ulla eller Liza). 
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• Status på politisag 
 
Nordjyllands Politi har valgt at efterforske sagen vedrørende mistanke om underslæb/bedrageri i 
Lindholm Bokseklub i perioden 2015-2017.  
 
René og Liza har på vegne af den nuværende bestyrelse – som anmeldere – været til afhøring hos 
Nordjyllands Politi med henblik på at gennemgå sagsakterne og bevismateriale. Derudover er vi 
blevet bedt om at komme med yderligere oplysninger i sagen. Disse oplysninger indhentes i øjeblikket 
fra banken.  
 
Politiet ønsker at indkalde daværende formand, kasserer og revisor i perioden 2015-2017 til afhøring. 
 

2. Nyt fra kasserer 
 
Indberetning til Fritidsområdet / Aalborg Kommune 
 

• Status på procedure vedrørende indhentning af børneattester 
 
Lovgivningen kræver alene, at vi indhenter attester én gang på trænere, instruktør eller holdledere, 
som er blevet fast tilknyttet foreningen efter 1. juli 2005, og som skal have direkte kontakt med børn 
under 15 år. 
 
DGI anbefaler, at foreningen indhenter attester på alle trænere, instruktører og holdledere, som har 
direkte kontakt med børn under 15 år – og at foreningen gør det med jævne mellemrum, fx en gang 
om året eller en gang hvert andet år. 
 

• Indberetning af medlemstal 
 
Ulla har indberettet medlemstallet til Centralt ForeningsRegister (DIF, DGI og Firmaidrætten). Der er 
registret i alt 130 medlemmer i Lindholm Bokseklub. 

 
Økonomi 
 

• Gennemgang af økonomi for januar 2020 
 
Bestyrelsen godkendte økonomien for januar 2020. 
 

• Viking Box Cup 2020 regnskab 
 
Viking Box Cup 2020 er kommet ud med et flot overskud. Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
 

• Status på investeringsforslag (driftskontoen) v/René og Bruno 
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Ulla, René og Bruno planlægger et møde med rådgiveren i Spar Nord Bank, hvor mulighederne for 
investering undersøges. 
 

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

• Billeder fra Viking Box Cup 2020 v/Liza 
 
Liza er i kontakt med Rami Najmi, som vil hjælpe med en simpel løsning til uploading af billeder på 
vores hjemmesider. Rami har lovet at finde en løsning hurtigst muligt.  
 
Det er muligt at løsningen vil koste et mindre beløb om måneden. 
 

4. Nyt fra udvalg 
 
Sponsorudvalg v/Liza 
 
Intet. 
 
Trænerudvalg v/René 
 
Intet. 
 
Stævneudvalg v/René 

 
• Status på kommende stævner – herunder aktive kampboksere 

 
Resultater fra diplomstævne i Hadsund den 1. februar 2020: 
Diplomer til Marc Vinter Christensen, Magnus Bach Andersen, Michael Nielsen og Thor Wolfsen. Thor 
fik desuden stævnets højst antal point. Signe Freundlich måtte desværre nøjes med 25 point, ligesom 
Edward Raho kun fik 2 x 26 point.  
 
Sebastian Jensen bokser ved stævne i Viborg AK den 7. februar 2020. Søren Bruun og Henrik 
Christensen er med i ringhjørnet. 
 
Victor Trier Danielsen og James Cruz deltager ved stævne i Løgstør den 28. februar 2020. René 
Nielsen er med som træner. Det undersøges, hvem der ellers kommer med i ringhjørnet.  
 

Eventudvalg v/Liza 
 

• Generalforsamling 2020 
 
Det aftales, at der afholdes Generalforsamling den 5. maj 2020 kl. 19.30 i Nørresundby Idrætscenter. 
 
Punktet drøftes på de næstkommende bestyrelsesmøder. 
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• World Firefighters Games 2020 

 
Lindholm Bokseklub har sagt ja til at arrangere og afholde WFG 2020. Turneringen afholdes i 
Nørresundby Idrætscenter søndag den 23. august 2020.  
 
Der planlægges opstilling og klargøring af turneringen dagen før. 
 
Regler og kriterier er afstemt med DaBUs formand Lars Brovil og Morten Hvilsom fra Aalborg 
Kommune. 
 
Liza kontakter DaBU med henblik på indhentning af officials. Derudover skal der udarbejdes en 
opgave- og ansvarsoversigt samt en vagtplan for bestyrelsen og de frivillige. 
 
Aalborg Kommune betaler alle udgifter til turneringen og har desuden taget højde for, at der bliver 
minimum 5.000 kr. til Lindholm Bokseklub som tak for hjælpen. 
 
Liza har fremsendt klubbens logo, som vil blive brugt i forbindelse med den snarlige markedsføring og 
promovering af WFG 2020. 
 

• DM 2020 
 
DaBU har tilbudt Lindholm Bokseklub at afholde DM 2020. Vi har foreløbigt sagt ja til opgaven, hvis 
der kan opnås enighed om arrangementsaftalen, samt der kan indhentes økonomisk støtte fra 
Aalborg Kommune til afvikling af mesterskabet.  
 
René og Liza har planlagt møde med Lars Brovil tirsdag den 25. februar 2020 med henblik på 
indgåelse af den endelige arrangementsaftale.  
 
DM 2020 er planlagt til afholdelse fra den 13.-15. november 2020 (begge dage inkl.). Faciliteterne i 
Nørresundby Idrætscenter er booket.  
 
Der planlægges opstilling og klargøring af mesterskabet den 12. november 2020. 
 

• DHL Stafet 2020 
 
Lindholm Bokseklub tilmelder 5 hold til DHL Stafet 2020 i Kildeparken tirsdag den 18. august 2020. 
Tilmeldingen åbner den 2. marts 2020.  

 
5. Nye opgaver 

 
På baggrund af de 4 større arrangementer (WFG 2020, DM 2020, Julestævne ’20 og Viking Box Cup 2021) i 
sæson 2020/2021 foreslås det, at der indhentes administrativ bistand til planlægning og afholdelse af 
arrangementerne.  
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Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Intet. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 

• Arbejdsdag den 7. marts 2020 / Diplomstævne den 8. marts 2020 
 
Liza koordinerer frivillige til begge dage.  
 
Charlotte Sølver har indbudt til diplomstævnet via DaBU og Facebook. 
 

• DM løb 
 
Liza tager kontakt til FC Løb med henblik på at arrangere et DM løb for de nordjyske bokseklubber. 
Løbet skal ses som et event/reklamefremstød for DM 2020. 
 

• Træningslejr (September 2020) 
 
Punktet drøftes på bestyrelsesmødet i marts.  

 
8. Eventuelt 

 
Intet. 
 

9. Næste møde  
 

• Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30 
 
Bruno har afbud. 


