BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

7. juni 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

Afbud

Ulla Øland, kasserer
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2
Bruno Benzon, suppleant

1. Nyt fra formand
•

Status på LBK’s økonomi før 2017
Sagen er overdraget til Politiet. Bestyrelsen afventer nu svar fra Politiet, om de vil rejse en sag.

•

Orientering om møde for nye kasserer og formænd den 17. maj 2018
Aalborg Kommunes Fritidsafdeling havde indbudt til informationsmøde omkring puljeansøgninger.
Kommunen opfordrede foreningerne til at søge puljemidler og gennemgik de forskellige muligheder
herfor.

•

Orientering fra JABU’s repræsentantskabsmøde den 24. maj 2018
På mødet blev Finn Laumann valgt ind som ny formand for JABU i stedet for Jens Peter Zacho.
Der var flertal for at nedlægge JABU med henblik på at blive en samlet organisation under DABU. Der
er møde herom i september, hvor den endelige beslutning tages.
Det blev besluttet, at man ikke ville afholde/fejre JABU’s 100 års jubilæum, som det ellers var lagt op
til med fest og stævne.

•

Rengøring i sæson 2018/2019
Rami Najmi er blevet ansat som rengøringsmand i klubben i den kommende sæson. Der er
udarbejdet og underskrevet en kontrakt herpå.
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2. Nyt fra kasserer
•

Gennemgang af økonomi
René gennemgik økonomien for maj 2018.
Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte økonomien.

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

Ansvars- og opgavefordeling i bestyrelsen og udvalg v/René
Det opfordres til, at alle bestyrelsesmedlemmer melder aktivt ind, når opgaver skal fordeles og
varetages. I øjeblikket er der en tendens til, at det er de samme personer, der løser klubbens opgaver.

•

Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza
Opgaverne blev gennemgået.
Ulla har aftalt møde med WinKAS sidst i juni, således at regnskabet overføres til WinKAS i løbet af
sommerferien.
Liza har indhentet medlemstilbud/-fordele ved Fit4Fight og Fightersport. Rabatkoder er ophængt i
træningslokalet samt postet på Facebook. Derudover er Sportsmaster i Aalborg Storcenter blevet
kontaktet i forhold til en klubaftale. De har fremsendt en kontrakt, som René skal godkende, inden vi
underskriver.
Rami og Liza arbejder sammen omkring en hjemmeside til Viking Box Cup.

4. Nyt fra udvalg
•

Trænerudvalg
o

Status på coaching
Henrik Munkholm har aftalt med Sebastian Larsen, Mathias Høyer Christensen og Mathias
Højer, at de skal mødes efter sommerferien og aftale tider i forhold til coaching. Herefter
opstarter deres coachingforløb.

•

Sponsorudvalg v/René
o

Status på Sponsoraftale 2018/2019
Der er p.t. 10 sponsorer der har valgt at sponsorere Lindholm Bokseklub i sæson 2018/2019,
hvilket svarer til 37.500 kr.
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René følger i løbet af juni måned op på de nuværende sponsorer, som ikke har givet svar.
•

Stævneudvalg v/Ulla
Der kommer løbende invitationer til stævner. Disse videresende efter aftale til Søren Søndergaard og
Charlotte Sølver.

•

Eventudvalg v/Liza
o

DHL Stafet den 28. august 2018
Der tilmeldes løbehold til årets DHL stafet. Klubbens medlemmer opfordres til at deltage.
Bestyrelsen er p.t. repræsenteret med 3 løbere.

5. Nye opgaver
•

Puljeansøgninger til Aalborg Kommune
Rami er valgt til at søge puljer på vegne af Lindholm Bokseklub. Liza sender materialet fra
informationsmødet til Rami.
Der afsættes tid på næste bestyrelsesmøde til at drøfte ønsker og muligheder i forhold til puljemidler.

6. Input fra medlemmer
•

Morgenhold – Mandage kl. 8.00-9.00 v/René
Der laves et forsøg med morgentræning. Hver uge i én måned orienteres der på Facebook om
morgentræning. Der skal være minimum 5 tilmeldte, før træningen gennemføres. René er træner for
morgenholdet.

•

Forespørgsel om lån af træningslokale til selvtræning
Bestyrelsen har besluttet, at træningslokalet ikke kan udlånes til selvtræning – hverken i eller uden
for sæsonen. Dog bliver klubbens kampboksere tilbudt muligheden for selvtræning i sommerferien på
følgende forudsætninger:
o

Det er kun kampboksere, der har betalt kontingent i sæson 2017/2018, som kan deltage i
selvtræning i sommerferien.

o

Der er INGEN prøvetræning i sommerferien.

o

Der skal gøres rent og ryddes op efter HVER træning.
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o

Det er IKKE tilladt at låse sig ind i Lindholm Bokseklubs lokaler uden forud indgået aftale med
bestyrelsen. Personalet i Nørresundby Idrætscenter er informeret herom.

o

Der kan kun trænes inden for de almindelige træningstidspunker.

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
•

Status på barsalg ved temafest afholdt af LBK v/René
Der kan godt indgås aftale med Nørresundby Idrætscenter om, at Lindholm Boksklub kan få
barsalget ved festen.
På mødet blev det besluttet, at festen først afholdes i efteråret 2019, så der er god tid til
planlægning.

8. Eventuelt
Der blev informeret om, at Lindholm Bokseklub har henvendt sig til Karsten Thue Nielsen omkring udlevering
af klubbens rekvisitter/klenodier.
Henrik Munkholm undersøger, hvilke regler Lindholm Bokseklub er underlagt i forhold til offentliggørelse af
billeder jf. EU Persondataforordning af 25. maj 2018.
9. Næste møde
•

Torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00 (sommerferie i juli)
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