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Referat 

Tid 7. marts 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

Afbud Henrik Munkholm, næstformand 
Bruno Benzon, suppleant 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 

 

1. Nyt fra formand 
 

• Status på Viking Box Cup 2020 
 
Det er ikke muligt at leje Nørresundby Idrætscenter i uge 2 i januar 2020. Derfor placeres Viking Box 
Cup som vanligt i den første weekend i januar. 
 
René booker alle faciliteter i Nørresundby Idrætscenter fra torsdag den 2. januar 2020.  
Derudover undersøger vi datoer for de kommende år og booker allerede nu.  
 

• Foreningsfitness – Møde den 12. februar 2019 
 
René og Liza deltog – sammen med de øvrige foreninger i Nørresundby Idrætscenter – i mødet 
omkring Foreningsfitness. Lindholm Bokseklub vil gerne være brugere af fitnesscentret, men det er 
endnu ikke afklaret, om vi vil være ”medejere”. Nørresundby Idrætscenter indkalder til nyt møde, når 
flere forhold omkring fitnesscentret er afklaret.  
 

• Foreningsworkshop onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00-20.00 
 
Kvarterets Hus og ”Bevæg dig for livet” har indkaldt til foreningsworkshop. Ulla repræsenterer 
Lindholm Bokseklub på workshoppen.  
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi for februar 
 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
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• Status på overflytning af regnskab til WinKAS AIR 
 
Ulla har flyttet regnskabet over i WinKAS Air (april 2018 - februar 2019). Der er dog problemer med 
udskrivning af rapporter. Ulla kontakter WinKAS og får afklaret problemet. 
 
Liza undersøger muligheden for at oprette en ekstra administratorprofil i WinKAS, således at der kan 
være to brugere logget på systemet samtidigt.  
 

• Ansøgning om aktivitetstilskud 
 
Der skal søges aktivitetstilskud hos Aalborg Kommune. Ulla og Liza tager sig af opgaven.  
 

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

• Flytning af boksering til kælderrum 
 
René har aftalt med Lars Dam Møller og Dan Lichon fra Nørresundby Idrætscenter, at bokseringen 
kan opbevares i kælderen fremfor under trappen. Bokseringen flyttes, når vi afholder arbejdsdag.  
 

• Indscanning af gamle avisudklip, scrapbøger m.m. 
 
Henrik Munkholm har kontaktet Ingeman Mygind vedrørende indscanning af historisk materiale. 
Ingeman henviser til Aalborg Idræthistoriske Samling, som kan indscanne disse ting.  
 
René tager kontakt til John Laden Jensen (tlf. 53802272) herom.  
 

• Indsamling af avisartikler, nyhedsindslag m.m. 
 
Det blev aftalt, at alle holder øje med presseomtaler om Lindholm Bokseklub. Alt hvad man støder på 
sendes til Liza, som gemmer det på vores fællesdrev.  

 
4. Nyt fra udvalg 

 
• Trænerudvalg v/René 

 
Tórshavn Boksning afholder Faroe Fight Night 2019 på Færøerne, hvor Lindholm Bokseklub er 
inviteret (egenbetaling). Turen er planlagt fra torsdag den 23. maj til søndag den 26. maj 2019 
(begge dage inkl.). Lindholm Bokseklub har tilmeldt følgende: 
 
René Nielsen, træner 
Søren Bruun, træner 
Christoffer Højer, bokser 
Mathias Højer, bokser 
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Liza orienterer og sender kampdata til Sune Krogh fra AK Jyden. 
 

• Sponsorudvalg v/René 
 
Lindholm Bokseklub har modtaget tilbud om samarbejde med Bodyman i forhold til træningstøj. Det 
overvejes, om sponsorerne skal tilbydes logo på eventuelt sweatshirts/hættetrøjer til brug ved 
stævner og andre arrangementer internt i klubben.  
 
René og Liza påbegynder arbejdet med den nye sponsoraftale i løbet af april måned. Alle sponsorater 
og tryksager skal være klar inden sommerferien.  

 
• Stævneudvalg v/Liza 

 
o Diplomstævne den 10. marts 2019 i samarbejde med AK Jyden 

 
Der er indtil videre tilmeldt 62 boksere til diplomstævnet.  
 
Charlotte Sølver har koordineret og fordelt opgaverne mellem AK Jyden og Lindholm 
Bokseklub. Ligesom hun har fundet frivillige til at hjælpe på dagen.  
 
Liza får styr på de officielle papirer til stævnet. Derudover koordinerer hun klargøringen af 
diplomstævnet på arbejdsdagen før stævnet.  
 
Det er aftalt, at Per Johnsen og Nicolaj Lange er speakere til stævnet. 
 
John sørger for at hente frugt. Ulla indkøber de øvrige varer til LBK Boden. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o Info på hjemmesiden vedrørende leje af lokale og booking af træningssession 

 
Liza laver et menupunkt på hjemmesiden, hvor priser og vilkår for leje af lokale samt booking 
af træningssession fremgår: 
 
https://lindholm-bokseklub.dk/side.asp?wkid=90908&side=53&navid=90  
 

o DIF og DGI’s Foreningspulje (åbner 1. marts) 
 
Lindholm Bokseklub vil ansøge om følgende: 
 
Socialt arrangement for alle klubbens medlemmer 
Træningslejr for kampbokserne 
Adgangs- og medlemskontrol 
 

https://lindholm-bokseklub.dk/side.asp?wkid=90908&side=53&navid=90
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Liza udarbejder ansøgning(er) snarest muligt. 
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Der spørges ind til køb af svømmebilletter med rabat. Lindholm Bokseklub sælger ikke svømmebilletter til 
klubbens medlemmer. Der henvises til billetsalg ved Svømmeland.  
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 
Intet. 
 

8. Generalforsamling den 23. april 2019 

• Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen; Skal der ses på vedtægter og forretningsorden? 
 
Det aftales, at alle bestyrelsesmedlemmer gennemser vedtægter og forretningsorden i forhold til 
ændringsforslag. Forslag drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 
• Bestyrelsessammensætning; Ønsker alle at genopstille? – overvejes frem til bestyrelsesmødet den 4. 

april 2019 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
René Sørensen, formand 
Liza Winther, sekretær 
John Adora, bestyrelsesmedlem 1 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 – ønsker ikke genvalg 
Bruno Benzon, suppleant 

 
9. Eventuelt 

 
Intet. 
 

10. Næste møde  
 

• Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 


