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Referat 

Tid 7. september 2017, kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere Charlotte Sølver, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Liza Winther, sekretær 
Ulla Øland, kasserer 
René Sørensen, bestyrelsesmedlem 
Stefan Veth, bestyrelsesmedlem 
John Adora, bestyrelsesmedlem 
 

Afbud  
 

1. Nyt fra formand 
• Charlotte og Henrik C. deltog i JABU Formandsmøde i Randers den 29. august 2017.  

 
• Charlotte har deltaget i DABU Repræsentantskabsmøde i København den 3. september 2017, hvor 

der var valg til ny formand. Lars Brovil blev valgt som ny formand for DABU.   
 

• Der var lægetjek af kampboksere den 7. september 2017 i Lindholm Bokseklub. Her blev 
kampboksere fra Jyden ligeledes tjekket. Der skal sendes en regning til Jyden herfor.  
 

• Kampboksere skal indtil den 1. januar 2018 scannes, hvis de skal bokse kampe.  
Ifølge trænerne fra kampbokserholdet har Lindholm Bokseklub 4-5 kampboksere, der har mulighed 
for at komme i kamp inden januar 2018, hvorfor de skal scannes.  
En scanning koster cirka 1.500 kr. Lindholm Bokseklub vil betale for scanningerne til kampbokserne. 
Der stilles dog krav om, at kampbokserne i så fald skal bokse kampe ved de planlagte stævner. 
 

• Skansevejens Skole (1. årgang) har forespurgt om muligheden for at modtage boksetræning i 
klubbens lokaler tirsdag den 10. oktober 2017, hvor skolen holder idrætsdag. Vi er nødt til at sige 
nej, da vi ikke kan stille med trænere pga. tidspunktet. 
 

• Specialskolen Bakkeø (6 børn i alderen 12-15 år + 2-3 voksne) har forespurgt om muligheden for 
boksetræning i klubbens lokaler onsdage fra kl. 13.00-14.00. Der er dog tvivl om, hvorvidt det drejer 
sig om én gang eller om det er hver onsdag. Hvis det er hver onsdag kan vi ikke løfte opgaven på 
grund af tidspunktet, hvor alle klubbens trænere arbejder. Drejer det sig om én gang vil Henrik gerne 
tage træningen. Charlotte kontakter Specialskolen Bakkeø og får opklaret spørgsmålet.  
 

• Charlotte har kontaktet Nørresundby Idrætscenter for at få opklaret, hvor mange nøgler der er 
udleveret af den tidligere bestyrelse i Lindholm Bokseklub. Det kan de ikke svare på, men bekræfter 
at Lindholm Bokseklub ikke vil få en regning på eventuelle ”mistede” nøgler. Derudover blev vi 
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tilbudt at få skiftet låsene til Lindholm Bokseklubs lokaler. På nuværende tidspunkt mener 
bestyrelsen ikke, at det er en nødvendighed.  
 

• Charlotte sørger for, at Stefan og Søren B. får udleveret nøgler til klubbens lokaler.  
 

• Der afholdes Diplomstævne i Lindholm Bokseklub den 12. november 2017. Jyden og Lindholm 
Bokseklub samarbejder om at skaffe dommere. Der bliver brug for hjælp fra bestyrelsen til at 
arrangere og afholde stævnet. 
 

• I forhold til Viking Box Cup er Charlotte i gang med at undersøge priser på overnatning og forplejning 
i Nørresundby Idrætscenter.  
 

• Charlotte har fået styr på mailadresserne til de danske og svenske bokseklubber, som skal inviteres 
til Viking Box Cup. Der mangler stadig mailadresser på de norske bokseklubber, men Charlotte har 
kontakt til én, som kan skaffe dem. Desuden er Ken Ochiengs bokseklub fra Nairobi inviteret. 
 

• Charlotte opdaterer løbende listen over stævner, som hænger på opslagstavlen i træningslokalet. 
 

2. Nyt fra kasserer 
• Ulla har igen rykket den tidligere kasserer Niels Peter Hansen for klubbens regnskab. Men Lindholm 

Bokseklub har stadig ikke modtaget regnskabet. 
 

• Lindholm Bokseklub har fået nyt MobilePay nummer: 48858 
 

3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver) 
• Regnskabsprogram og hjemmeside v/Liza og René 

Liza og René har været til møde hos WinKas i Frederikshavn, som har fået opgaven med at lave en ny 
hjemmeside og oprette et regnskabsprogram til Lindholm Bokseklub.  
 
Regnskabsprogrammet WinKas Air kan allerede benyttes nu. Liza sender links og koder til 
bestyrelsen, så de kan følge med i regnskabet og administrere hjemmesiden.  
Indtil videre er det dog aftalt, at det kun er Ulla, der indberetter i regnskabssystemet, og Liza der 
administrerer hjemmesiden.  
 
Det koster 5.000 kr. at oprette hjemmesiden. Regnskabsprogrammet er gratis.  
Den eneste udgift der fremadrettet er forbundet med hjemmesiden er gebyrer ved betaling af 
medlemmernes kontingent. Disse gebyrer pålægges medlemmerne ved betaling (cirka 22 kr. pr. 
medlem). Dette skal oplyses på hjemmesiden.  
 

• Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub v/Liza (bilag) 
Liza har lavet en liste over de opgaver, der løbende skal udføres af bestyrelsen i Lindholm Bokseklub.  
Fremadrette gennemgås og opdateres listen på bestyrelsesmøderne.  
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• Rengøring v/Liza 
Det er et ønske, at der fremadrettet bliver gjort rent 2 gang om ugen (støvsuge, vaske gulve og 
pudse spejle, tørre borde af). Charlotte indhenter et tilbud.  
 
Siden bestyrelsesmødet har bestyrelsen godkendt et tilbud på 8.000 kr. årligt for rengøring to gange 
om ugen (onsdag og søndag).  
 

• Tøj til trænere og kampboksere v/Liza 
Liza sørger for, at alle trænere får udleveret klubtøj (træningsdragt, T-shirt og polo med tryk). 
Trænerne skal udfylde et skema i forhold til tøjstørrelser. 
 

• Arbejdsdag i Lindholm Bokseklub v/Liza 
Der trænger til oprydning og hovedrengøring i alle klubbens lokaler. Liza indkalder til ”Arbejdsdag”, 
som afsluttes med pizza-hygge.  
 

4. Nyt fra udvalg 
• Der skal udarbejdes et kommissorium for udvalgene i Lindholm Bokseklub.  

 
Sponsorudvalget, Eventudvalget, Stævneudvalget samt Trænerudvalget skal hver især beskrive: 

o Mål 
o Opgaver 
o Deltagere 
o Budget 
o Samarbejdspartnere (de øvrige udvalg, bestyrelsen og/eller eksterne samarbejdspartnere) 

 
Input/stikord sendes til Liza, som sammenskriver dem til et kommissorium. 
 

• Nyt fra Trænerudvalg 
o Der bliver i øjeblikket vurderet, hvilke kampboksere der skal med til stævner.  
o Der er breddesamling den 11. november 2017, hvor Lindholm Boksklub skal være vært.  
o Der er ønske om, at der bliver indkøbt vægtstænger til brug i træningen for kampbokserne.  
o Søren B. har sammensat et løbeprogram, som kampbokserne skal følge uden for træningen. 
o Hver 6. uge er der løbetest for kampbokserne (coopertest). 
o Kurt er udpeget som Lindholm Bokseklubs matchmaker. 
o Indtil videre hjælper Søren S. med træningen om mandagen.  
o Stefan har fået opgaven med at tage imod og træne de nye medlemmer på 

kampbokserholdet. 
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5. Nye opgaver 
• Sports- og Kulturmessen i Nordkraft den 13. september kl. 18.00-20.00 

Charlotte, John, René og Liza deltager.  
Liza laver flyers, der kan uddeles til de besøgende.  
 

• Hjælpetrænere til juniorholdet om mandagen – Turnus 
René og Henrik C. har trænet juniorholdet fra sæsonstart i uge 34. René og Henrik C. træner fortsat 
juniorholdet til og med uge 41.  
 
Der er efterårsferie i uge 42, hvorfor træningen er aflyst.  
 
Fra uge 43 overtager Henrik træningen i 4 uger.  
 

• Drejebog til Viking Box Cup 
Henrik har ikke talt med den tidligere kasserer om opgaver i forbindelse med Viking Box Cup.  
Stævneudvalget går i gang med at lave en drejebog i samarbejde med bestyrelsen.  
 

6. Input fra medlemmer 
• Intet. 

 
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

• LBK Julefrokost  
Julefrokosten afholdes lørdag den 18. november 2017. Liza laver et opslag på Facebook herom. 
René, Henrik C. og Liza arrangerer julefrokosten. 
 

8. Eventuelt 
• Intet. 

 
9. Næste møde 

• Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00 


