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Referat 

Tid 7. februar 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
Bruno Benzon, suppleant 
 
Gæster: 
Charlotte Sølver, formand for Stævneudvalget 
Henrik Christensen, formand for Trænerudvalget 
 

Afbud Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 
 

1. Evaluering af Viking Box Cup 2019 
 
Charlotte Sølver (formand for Stævneudvalget) og Henrik Christensen (formand for Trænerudvalget) 
inviteres til drøftelse af punktet.  
 
Viking Box Cup 2020 ønskes afholdt den 2. weekend i januar (10.-12. januar 2020). Dette begrundes med, at 
der kun er én hverdag fra nytår, og til at vi skal stå klar med stævnet fredag eftermiddag.  
 
Allerede ved sæsonstart 2019/2020 begynder vi at reklamere for Viking Box Cup. Tilmeldingen åbner 
ligeledes i den forbindelse. Tilmeldingsfristen sættes til 2 uger før stævnet. Der kan max. tilmeldes 200 
boksere. Vi vil gøre det muligt, at uploade tilmeldingslisten løbende på Viking Box Cups hjemmeside.  
 
I forbindelse med at vi ønsker at booste Viking Box Cup, vil vi satse på at invitere flere kvindeboksere.  
 
Vi ønsker at udskyde stævnestart til kl. 11.00 om lørdagen, da vores erfaring er, at det er der omkring 
publikummet begynder at dukke op. Derudover vil vi starte med U15 og U17 kampene. 
 
Der bestilles følgende måltider hos Restauranten i Nørresundby Idrætscenter  
Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad 
Søndag: Morgenmad 
 
Aftensmaden om lørdagen udvides til 1½ time, så alle officials og frivillige kan nå at spise. 
 
Der bestilles sandwich til følgende måltider (sælges fra LBK Boden) 
Fredag: Aftensmad 
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Søndag: Frokost 
 
Alt kød skal være halalkød. 
 
Der stilles øl/sodavand frem i indvejningslokalet til officials lørdag aften (ved slutningen af stævnet). Det 
overvejes, om alle officials skal have gaver i forbindelse med stævnet.  
 
Der udvides med 2 loungeområder, så der i alt opstiller 3 lounges.  
Der skal indkøbes stof, madrasser, puder, tæpper, parasoller, lyskæder samt bestilles roll ups.  
 
Vi ønsker at opstille en storskærm, hvor der vises kampdata, reklamer m.m. 
 
Der er lavet en aftale med Fit4Fight om, at de kommer og sælger bokseudstyr. 
 
Der skal være adgang til et bederum fra fredag til søndag.  
 
Det aftales, at Lindholm Bokseklubs egne boksere og trænere skal være tilmeldt senest 3 uger før 
stævnestart.  
 
Der arbejdes på ”indslag” i forbindelse med 25-års jubilæet.  
 

2. Nyt fra formand 
 

• Medlemsstop 
 
Der er totalt medlemsstop på Motionsholdet. Nye motionister henvises derfor til Livsstilsholdet.  
 

• Kontingentsatser for sæson 2018/2019 
 
Det besluttes, at kontingenterne ikke nedsættes for resten af sæsonen. 
 

• Status på JBM og JM 
 
Aria Nadri og James Cruz boksede ved De Jyske Begyndermesterskaber i Herning, men de tabte 
desværre begge deres kampe. Mathias Høyer Christensen boksede samme weekend 
kvalifikationskamp til De Jyske Mesterskaber. Mathias vandt kampen og kvalificerede sig dermed til 
deltagelse i De Jyske Mesterskaber. Weekenden efter boksede Mathias finalen i Vejle, som han 
desværre tabte. 
 

• Samarbejde med Nørresundby Idrætscenter – Herunder drøftelse af lejekontrakt 
 
Nørresundby Idrætscenter og Lindholm Bokseklub har i samarbejde udarbejdet en lejekontrakt for 
Lindholm Bokseklubs træningslokale og kontor. Kontrakten blev godkendt på bestyrelsesmødet, og 
underskrives efterfølgende af formand René Sørensen og centerleder Lars Dam Møller.  
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Nørresundby Idrætscenter har overtaget rengøringen af Lindholm Bokseklubs træningslokale. Lokalet 
rengøres onsdage inden kl. 17.00. 
 

• Foreningsfitness – Møde den 12. februar 2019 
 
René og Liza deltager i mødet omkring Foreningsfitness. Der orienteres om mødet på 
næstkommende bestyrelsesmøde.  
 

3. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi for november, december og januar 
 
Økonomien for ovennævnte måneder godkendes af bestyrelsen. 
 

• Status på medlemsindberetning til Centralt Foreningsregister 
• Status på medlemsindberetning til Aalborg Kommune 

 
Liza har indberettet Lindholm Bokseklubs medlemstal til Central Foreningsregister, herefter er de 
automatisk indberettet til Aalborg Kommune. Liza sender medlemslisten til Ulla, som vedlægger den 
regnskabet.  
 

• Status på overflytning af regnskab til WinKAS Air 
 
Ulla regner med at overflytte regnskabet til WinKAS Air inden næste bestyrelsesmøde. 

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

 
• Køleskabssalg og salg af bokseudstyr (håndbind og tandbeskyttere) 

 
Det viser sig desværre, at folk glemmer at betale, når de tager vand og sodavand fra køleskabet. 
Derfor indstilles køleskabssalget, indtil der er fundet en løsning, som sikrer betaling.  
 
Bruno og René undersøger priser på en ”drikkevare-automat”.  
 
Betaling af bokseudstyr kan kun ske via MobilePay. Det er kun trænere eller bestyrelsesmedlemmer, 
der kan sælge bokseudstyr. 
 

• Udlevering af nøgler 
 
Det er kun trænere og bestyrelsesmedlemmer, der skal have udleveret nøgler til klubben. Hvis der er 
andre, som har nøgler, skal de afleveres.  
 

• Udlevering/salg af svømmebilletter 
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Der udleveres ikke længere gratis svømmebilletter til kampbokserne. De skal betale Lindholm 
Bokseklubs indkøbspris.  
 
Der kan ikke sælges svømmebilletter til øvrige medlemmer af klubben.  
 

5. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalg v/René 
 

o Trænere og hold for sæson 2019/2020 
 
Der er behov for at udvide Motionsholdet. Bestyrelsens forslag er at oprettes et ekstra hold, 
som kan træne før eller efter de nuværende træningspas onsdag og lørdag. Derfor skal der 
ses på trænerstrukturen, da der højst sandsynligt skal tilknyttes én eller flere trænere til 
klubben (på frivillig basis). 
 

o ”Adgangskrav” til Kampbokserholdet i sæson 2019/2020 
 
Fra næste sæson indskærpes det, at kampholdet KUN er for kampboksere, som minimum 
skal/vil bokse diplomkampe i sæsonen.  
 

• Sponsorudvalg v/René 
 

o Udarbejdelse af Sponsoraftale 2019/2020 
 
Den nye sponsoraftale skal udarbejdes i april/maj, så der inden sæsonafslutning er styr på 
tryksager, sponsorbeviser, gaveposer m.m. 
 
Det forslås, at vi reklamerer for vores sponsorer på Facebook i form af ”profil-opslag” på 
Lindholm Bokseklubs egen Facebookside.  
 

• Stævneudvalg v/René 
 

o Boksestævne i Brønderslev den 8. februar 2019 
 
Der er ikke fundet kampe til LBK boksere. 
 

o Boksestævne i Kolding den 16. februar 2019 
 
Christoffer Højer er udtaget til DaBU’s breddestævne Vest vs. Øst. 
 

o Boksestævne i Løgstør den 22. februar 2019 
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Mathias og Christoffer Højer bokser ved stævnet. René Nielsen og Søren Søndergaard er med 
i ringhjørnet. 
 

o Boksestævne i Horsens den 1. marts 2019  
 
Sebastian Larsen og Mathias Højer bokser ved VIA Fight Night 8 i Horsens. René Nielsen og 
Søren Søndergaard er med i ringhjørnet. 
 

o Diplomstævne den 10. marts 2019 i samarbejde med AK Jyden 
 
Lindholm Bokseklub stiller med Aria Nadri, Sebastian Elias Jensen, Thor Wolfsen, Marc 
Steenfeldt Sørensen, Mathias Lykholt-Ustrup, Laurence Donkin og Nikolaj Stig Stoltenborg. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o Arbejdsdag og Pizza flyttes til den 9. marts 2019 (tidligere 13. april 2019) 

 
Godkendt. Liza indkalder på Facebook.  
Samme dag klargøres til diplomstævnet, som afholdes dagen efter.  
 

6. Nye opgaver 
 

• Flytning af boksering til kælderrum 
 
René aftaler med Lars Dam Møller, at bokseringen kan flyttes, når vi afholder arbejdsdag. 
 

• Indscanning af gamle avisudklip, scrapbøger m.m. 
 
Henrik Munkholm undersøger mulighederne. 
 

• Indsamling af avisartikler, nyhedsindslag m.m. 
 
Henrik Munkholm tager kontakt til Ingemann Mygind.  
 

• Kontakt til Lindholm Bokseklubs veteraner 
 
Liza tager opgaven. Der skal udarbejdes en pjece/mail, som kan rundsendes til veteranerne.  
 

• Forsikring på ejendele og inventar 
 
Det vurderes, at det ikke kan betale sig at tegne en løsøreforsikring.  
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7. Input fra medlemmer 
 

• Kontingentnedsættelse 
 
Der er en forespørgsel omkring nedsættelses af kontingent resten af sæsonen (halv pris). Bestyrelsen 
fastholder beslutningen om, at kontingent IKKE nedsættes. Der kan dermed ikke laves særaftaler. Det 
skal være ens for alle. 

 
Der henvises til at unge under 25 år kan søge støtte til kontingent hos Aalborg Kommune. 
 

• Indkøb 
 

Der ønskes indkøbt fedtmåler-tang, vægt med BMI-visning og små sandsække. 
 

• Tømning af Ris/Ros Postkasse 
 
Der er siden sidste bestyrelsesmøde blevet leveret et brev fra tidligere kasserer Niels Peter Hansen 
(dateret den 11. marts 2018) vedrørende den verserende politisag.  

 
8. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

 
• Diplomstævne den 10. marts i samarbejde med AK Jyden 

 
o Opgave- og ansvarsfordeling 
o Frivillige 

 
Charlotte Sølver får opgaven med at koordinere frivillige og opgaver mellem AK Jyden og Lindholm 
Bokseklub. 

 
9. Eventuelt 

 
• Generalforsamling 2019 

 
Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen; Skal der ses på vedtægter og forretningsorden? 
Bestyrelsessammensætning; Ønsker alle at genopstille? – overvejes frem til bestyrelsesmødet den 4. 
april 2019 
 
Det oplyses, at Rami Najmi ikke ønsker at genopstille ved næste Generalforsamling. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøftes forslag og ændringer. 
 

10. Næste møde  
 

• Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 


