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Referat 

Tid 6. december 2018 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 
Bruno Benzon, suppleant 
 

Afbud Ulla Øland, kasserer 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 

 

1. Nyt fra formand 
 

• Kick Off og Workshop på DaBU’s digitale platform den 29. november 2018 i Vejle 
 
Der er ikke videre opbakning fra Lindholm Bokseklub til DaBU’s digitale platform. Kick Off og 
Workshop i Vejle var ustruktureret, og platformen var langt fra klar. Derudover har Lindholm 
Bokseklub nogle opklarende spørgsmål omkring processen. Der er derfor sendt et brev herom til Lars 
Brovil og DaBU’s øvrige bestyrelse. 
 

• Matchmaker 
 
Henrik Christensen har trukket sig som matchmaker. René Sørensen har foreløbigt overtaget posten. 
 

• Rengøring 
 
Der er lavet en aftale med Nørresundby Idrætscenter om rengøring af træningslokalet én gang om 
ugen fra den 1. januar 2019. Rengøring af kontor og materialerum skal klubben selv stå for.  

 
2. Nyt fra kasserer 

 
• Gennemgang af økonomi 

 
Ulla har sendt regnskabet forud for mødet. Da der er spørgsmål til enkelte poster på indtægt- og 
udgiftsoversigten kan økonomien for november måned ikke godkendes.  
 
Ulla gennemgår regnskabet for november måned på næste møde. 
 

• Medlemsindberetning til Aalborg Kommune 
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Medlemsindberetningen er en kassereropgave, som Ulla løser. Liza kan være behjælpelig med 
medlemsoplysninger. 
 

• Regnskab overflyttes til WinKAS Air 
 
Regnskabet skal integreres i WinKAS Air fra 1. januar 2019. 
 

• Kontingent 
 
Liza udarbejder en ”huskeseddel”, som uddeles til de personer, som endnu ikke har betalt kontingent 
for sæson 2018/2019. Derudover foretager kasserer og sekretær kontrol på samtlige hold efter 
juleferien.  

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

 
• Drejebøger til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub v/Liza 

 
Drejebøgerne er udarbejdet. De tilrettes efter henholdsvis Julestævne ’18 og Viking Box Cup 2019. 
 

• Opbevaring af boksering v/René 
 
Der er lavet en aftale med Nørresundby Idrætscenter om, at bokseringen flyttes til et lokale i 
kælderen.  
 

• Ringbelysning til Viking Box Cup v/René 
 
Nørresundby Idrætscenter sørger for at ringbelysningen bliver monteret i hallen. Ringbelysningen 
skal nedtages efter brug og opbevares i samme kælderlokale som bokseringen. 
 

• Kostvejleder til Livsstilsholdet v/Liza 
 
Grundet den manglede interesse/få deltagere ved foredraget med Søren Klinsmann om kost og 
motivation droppes idéen om at tilknytte en kostvejleder til Livsstilsholdet. Der er enighed om, at der 
i stedet bruges tid og ressourcer på enkeltstående arrangementer.  

 
4. Nyt fra udvalg 

 
• Trænerudvalg v/René 

 
o Besked til kampbokserholdet den 3. december 2018 

 
René informerede kampbokserne om, hvad det kræver at være på Kampbokserholdet - 
herunder at det forventes, at man vil bokse kampe (som minimum diplomkampe). 
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I samme forbindelse blev stævneplanen gennemgået, og de nævnte bokserne skulle 
godkende den, så både matchmaker og trænere ved, hvem de kan regne med.  
 
Hvis man ikke ønsker at bokse kampe, men gerne vil træne boksning, så skal man i stedet på 
Motionsholdet. Kort sagt; Kampbokserholdet er kun for kampboksere. 
 
Ellers bare stor ros for kampboksernes indsats på holdet. 
 

o Boksere til Julestævne ’18 
 
Lindholm Bokseklub stiller med Mathias Høyer Christensen, Christoffer Højer, Mathias Højer, 
James Cruz og Aria Nadri. Søren Søndergaard og Søren Bruun er med i ringhjørnet.  
 
Det har været en stor udfordring at finde modstandere til vores og AK Jydens boksere. Næste 
år bør man satse på at invitere et udenlandsk hold til at stille op mod ”hjemmeholdet”. 
 

o Stævneplan 2018/2019 
 
Stævneplanen er blevet opdateret og udsendt til matchmaker og trænere, ligesom den kan 
findes på Lindholm Bokseklubs hjemmeside. 
 

• Sponsorudvalg v/René 
 
Sponsorerne har fået uddelt billetter til Julestævne ’18, og de er ligeledes blevet inviteret til 
frokostarrangement i forbindelse med Viking Box Cup 2019. 
 

• Stævneudvalg 
 
Intet. 
 

• Eventudvalg v/Liza 
 

o Sport 2018 den 5. januar 2019 i Herning 
 
Lindholm Bokseklub er blevet tildelt 2 billetter til Sport 2018 i Herning den 5. januar 2019. Da 
showet falder sammen med Viking Box Cup 2019 har hverken bestyrelsesmedlemmer eller 
trænere mulighed for at deltage. Det aftales derfor, at billetterne udloves ved lodtræning på 
Lindholm Bokseklubs Facebookside for medlemmer. 
 

5. Nye opgaver 
 
Der skal findes en ny matchmaker til klubben efter nytår. René påtager sig opgaven indtil Viking Box Cup 
2019 er afholdt. På nuværende tidspunkt er der ingen fra bestyrelsen, som ønsker at overtage opgaven fra 
René. 
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6. Input fra medlemmer 
 
Flere medlemmer mener, at ”medlemstavle-systemet” er besværeligt. De synes, at det er svært at finde sit 
kort, og mange glemmer derudover at hænge det op før træningen.  
 
Bestyrelsen fastholder systemet på nuværende tidspunkt. Det påpeges desuden, at medlemskort skal 
opbevares i klubben, og medlemmerne derfor ikke må tage deres kort med hjem.  
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 
Julestævne den 14. december 2018 
 

• Opgavefordeling 
 
Liza har udarbejdet en opgaveliste, hvor frivillige kan skrive sig på de enkelte opgaver. Listen er lagt 
på Facebook samt hængt op i klubben. Listen er desuden sendt til AK Jyden i forhold til ansvars- og 
opgavefordeling klubberne imellem. 
 

• Møde med AK Jyden om samarbejdet 
 
Liza og Charlotte Sølver har afholdt møde med AK Jyden omkring fordeling af ansvar og opgaver. 
Hovedparten af opgaverne ligger hos Lindholm Bokseklub.  
 
Derudover har René løbende været i kontakt med AK Jyden omkring matchmaking.  
 

Viking Box Cup 2019 
 

• Status på ansøgninger om tilskud/puljer 
 
Der har ikke været tid og ressourcer til at ansøge om tilskud og puljemidler i forbindelse med Viking 
Box Cup 2019. Det aftales, at der forud for Viking Box Cup 2020 skal nedsættes en gruppe, som i god 
tid før stævnet undersøger mulighederne for tilskud og puljer.  
 

• Opgavefordeling 
 
Liza udarbejder en opgaveliste, hvor frivillige kan melde ind på de enkelte opgaver. Listen lægges på 
Facebook samt ophænges i klubben.  

 
8. Eventuelt 

 
Enkelte kampboksere har givet udtryk for, at de er i tvivl om, hvornår de skal bokse kampe i sæsonen. Der 
henvises til punkt 4 ”Nyt fra Trænerudvalget” i dette referat. Derudover har der i indeværende sæson været 
afholdt 2 møder på kampbokserholdet, hvor forventninger og mål for den enkelte bokser samt holdet som 
helhed er blevet drøftet.  
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9. Næste møde  
 

• Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.00 


