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Referat 

Tid 6. juni 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

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

Afbud Ulla Øland, kasserer 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Faroe Fight Night 2019 på Færøerne 
 
Mathias Højer, Christoffer Højer, Søren Bruun og René Nielsen deltog i Faroe Fight Night på 
Færøerne. Turen var en stor oplevelse, hvor både træningslejr og stævne var veltilrettelagt. 
 
Der var dog nogle episoder op til og efter stævnet, som Lindholm Bokseklub har valgt at inddrage 
DaBU i. René orienterede bestyrelsen om episoderne. Liza udarbejder efter bestyrelsens skøn en 
skrivelse til DaBU.  
 

• Kreditkort til Søren Bruun (underskrifter) 
 
Spar Nord har krævet, at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver ansøgningen om udstedelse af 
kreditkort til Søren Bruun. Ulla afleverer blanketten i banken.  

 
2. Nyt fra kasserer 

 
• Gennemgang af økonomi for maj 

 
Ulla har forud for mødet fremsendt regnskabet for maj. Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
på mødet.  
 

• SIFA repræsentantskabsmøde den 6. maj 2019 
 
Ulla deltog i repræsentantskabsmødet, hvor der blev valgt en ny bestyrelse.  
Referatet fra mødet rundsendes til bestyrelsen, når vi modtager det fra SIFA.  
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3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver) 
 

• Engelsk informationsflyer på hjemmesiden v/Liza 
 
Liza har udarbejdet en engelsk informationsflyer, som kan findes på Lindholm Bokseklubs 
hjemmeside under ”Om klubben”. 
 

• Velkomstbrev v/Liza 
 
Liza har udarbejdet et velkomstbrev, som udsendes pr. mail, når man indmelder sig i klubben. 
 

• Indmelding på hjemmesiden v/Liza 
 
Indmeldingsblanketten ændres således, at man SKAL tilmelde sig PBS ved indmeldelse. Der åbnes for 
indmelding til sæson 2019/2020 senest den 1. juli 2019. 
 
I sæson 2019/2020 udskrives medlemslister, som tjekkes ved hver træningsstart. Der udleveres derfor 
ikke medlemskort i sæsonen.  
 

4. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalg v/René 
 

o Møde med kampholdet vedrørende forventninger til den kommende sæson 
 
René og Liza har afholdt møde med kampbokserne og trænerne omkring forventninger til 
næste sæson klub, trænere og kampbokserne imellem.  
 
Der var stor opbakning til mødet, hvor størstedelen af kampbokserne deltog. Sæsonaftalen 
blev præsenteret på mødet. 
 

o Sæsonaftaler – herunder mental coaching  
 
Trænerne har i samarbejde med René, som matchmaker, udvalgt hvilke boksere, der kan 
træne på Kampholdet i næste sæson. Derudover er der udvalgt 5 boksere, som har fået 
tilbudt sæsonaftaler og takket ja hertil. 
 
Munkholm aftaler tid til individuel mental coaching for de 5 boksere.  
 

o Planlægning af træningslejr 
 
Der arbejdes i øjeblikket på at planlægge en træningslejr i Malaga for de 5 kampboksere med 
sæsonaftaler + to trænere. Træningslejren forventes afholdt i september 2019.  
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• Sponsorudvalg v/René 
 

o Sponsoraftale 2019/2020 
 
Liza og René har udarbejdet Sponsoraftale 2019/2020. Aftalen udsendes til de nuværende 
sponsorer snarest muligt.  
 
Sponsoraftalen blev præsenteret på mødet. 
 

• Stævneudvalg v/René 
 

o Nordiske Mesterskaber 2021 
 
DaBU har forespurgt om Lindholm Bokseklub vil afholde og arrangere Nordiske Mesterskaber 
2021 i samarbejde med dem.  
 
Som udgangspunkt er Lindholm Bokseklub interesseret i at afvikle mesterskabet. Vi afventer 
nærmere information fra DaBU. 
 

o Stævneplan 2019/2020 
 
Stævneplanen udarbejdes så snart stævnekalenderen opdateres på DaBUs hjemmeside. 
Stævneplanen aftales i samarbejde med trænere og matchmaker.  

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o Idrætsmødet 2019 i Aalborg den 29. august til 1. september 2019 

 
Liza kontakter Morten Arvidsson, som er koordinator af Idrætsmødet, med besked om, at 
Lindholm Bokseklub gerne vil deltage i Idrætsmødet søndag den 1. september 2019.  
 
Det aftales, at hele bestyrelsen hjælper på dagen.  
 

o Årshjul 
 
Liza har udarbejdet et årshjul for klubbens aktiviteter i sæson 2019/2020. 
 
Årshjulet (kalenderen) udsendes med referatet. 
 

o Puljeansøgninger 
 
Liza har udarbejdet en puljeansøgning til henholdsvis aktiviteter og events ifm. Viking Box 
Cup 2020 samt en ansøgning til etablering af Lindholm Bokseklubs Historiske Arkiv. 
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Begge ansøgninger blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Liza fremsender snarest muligt ansøgningerne til henholdsvis DIF/DGI og SIFA.  
 

o Kontaktoplysninger på veteranerne/”de gamle” 
 
Liza har aftalt at mødes med Flemming Pedersen med henblik på at få hjælp til at indsamle 
kontaktoplysninger på veteranerne/”de gamle”, således de kan få tilbuddet om at komme 
med til sponsorarrangementet ifm. Viking Box Cup 2020 (mod betaling). 
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 

• Sæsonperiode 
 
Bestyrelsen har fået to henvendelser omkring sæsonperioden; Den ene går på at forlænge 
sæsonperioden, og den anden går på at forkorte sæsonperioden. På nuværende tidspunkt er 
bestyrelsen enige om at fastholde sæsonperioden (August-Juni). 

 
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

 
• DHL Stafetten 2019 

 
Der er tilmeldt tre hold til DHL Stafetten tirsdag den 27. august 2019 i Kildeparken. 
 
To af holdene er tiltænkt kampbokserne, mens det 3. hold er til motionister, trænere og 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Liza sørger for at booke teltplads, tilmelding samt det praktiske på selve dagen. 

 
8. Eventuelt 

 
På det kommende bestyrelsesmøde skal aftale om udbetaling af kørselspenge drøftes og nedskrives.  
 

9. Næste møde  
 

• Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00 


