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Referat 

Tid 7. november 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
John Adora, suppleant 
 

Afbud Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Tilbud på administrative ydelser (OBS! Liza deltager ikke i drøftelse af punktet) 
 
Kontoret9000 har fremsendt et tilbud på administrative ydelser vedrørende bestyrelsesarbejde, 
Julestævne ’19 og Viking Box Cup 2020. 
 
Bestyrelsen godkendte uden bemærkninger det fremsendte tilbud.  
 
René understregede, at bestyrelsesarbejde og trænergerninger er ulønnede i Lindholm Bokseklub. 
Det er naturligvis i orden at benytte klubbens kontakter i form af sponsorer og medlemmer, når der 
skal udføres arbejde, der ikke kan varetages af bestyrelsen eller trænerne. 
 

• Beretning fra Hancock VBC – herunder status på DM-deltagelse 
 
Christoffer Højer tabte desværre sin DM kvalifikationskamp, hvorfor det kun er Mathias Høyer 
Christensen fra Lindholm Bokseklub, der deltager ved DM 2019. 
 
I finalerne boksede Mathias Høyer Christensen sig til en 5-0 sejr, Mathias Højer vandt sin kamp på KO 
i 2. omgang og Sebastian Jensen vandt 5-0 i hans finaledebut. James Cruz boksede sig til en 
sølvmedalje i en tæt, intens og hård fight. Victor Trier Danielsen boksede sig til en sølvmedalje i en 
lige fight mod en stærk bokser fra Belgien. 
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi for september og oktober 2019 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab. 
 

• Status på betalte sponsorater 
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Cirka halvdelen af sponsorerne har på nuværende tidspunkt indbetalt sponsoraterne. 
 

• Lis og Poul Erik Winther Fonden den 25-11-2019 
 
Legatet skal gå til den bokser, som har klaret sig bedst sportsligt i sæsonen. Med Mathias Høyer 
Christensens sejr ved Hancock Box VBC og hans deltagelse ved DM 2019 har bestyrelsen peget på 
Mathias som sæsonens modtager af legatet.  
 

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

4. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalg v/René 
 

o Trænere på stævneplan 
 
Der mangler fortsat trænere til enkelte stævner. Ved mesterskaber og egne stævner 
forventes det, at der deltager minimum 2 trænere fra Kampholdet. Ved øvrige stævner kan 
trænerne fra Motionsholdet bruges som afløsere.   
 

o Revidering af stævneplan 
 
Stævneplanen er revideret – Den nye plan blev til orientering gennemgået på mødet. 
 

o Nye regler for deltagelse i diplomkampe 
 
Reglen om max. 5 kampe ved deltagelse i diplomkampe er blevet fjernet fra DaBUs regler. 
Lindholm Bokseklub har spurgt Jørgen Hammer Sørensen, om der er kommet nye regler. Det 
er der ikke. Han oplyser dog, at den generelle holdning fra DaBU er, at man ikke bokser 
diplomkampe, hvis man har bokset rigtige kampe.  
 
Som tommelfingerregel vil Lindholm Bokseklub fortsat lade vores boksere bokse op til 5 
kampe, før vi udelukker dem fra diplomkampe.  

 
• Stævneudvalg v/René 

 
o Møde med IK Sparta og AK Jyden vedrørende Julestævne ’19 

 
Liza, Charlotte og René har afholdt møde med IK Sparta og AK Jyden vedrørende opgave- og 
ansvarsfordeling ved Julestævne ’19.  
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Efterfølgende har IK Sparta trukket sig som medarrangører af stævnet, da de ikke kan stille 
med boksere. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o World Firefighters Games 2020 

 
Aalborg Kommune har spurgt Lindholm Bokseklub, om de vil arrangere bokseturneringen ved 
WFG 2020. Vi har takket ja til tilbuddet og undersøger i øjeblikket, hvordan turneringen skal 
afvikles – herunder regelsæt og faciliteter.  
 

o Julefrokost 2019 
 
René og Liza er i fuld gang med planlægningen af julefrokosten, som finder sted på det gamle 
fjernvarmeværk i Galstersgade. Der er i år stor tilslutning til festen. 
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Intet. 
 

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 

• Arbejdsdag den 09-11-2019 
• Diplomstævne den 10-11-2019 

 
Liza efterlyser frivillige til opgaver ved arbejdsdagen og diplomstævnet. Ulla står for indkøb og Adnan 
bringer sandwich ud. René matcher kampene i samarbejde med AK Jyden. Henrik hjælper med 
handskeudlevering.  
 

• Julestævne ’19 
 
Liza fordeler Lindholm Bokseklubs opgaver til frivillige og bestyrelsen. 
 

8. Viking Box Cup 2020 
 

• Møde med Lars Dam Møller fra Nørresundby Idrætscenter 
 
René og Liza har afholdt møde med Lars. Her blev faciliter og samarbejde drøftet. 
Der er nu styr på alle aftaler med idrætscentret. 
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• Status på hjemmeside – herunder tilmeldingsmuligheder 
 
DaBUs tilmeldingsmodul er blevet implementeret på Viking Box Cups hjemmeside. 
 

• Drøftelse af setup – åbningstaler, salg i LBK Boden, sponsorarrangement m.m. 
 
Der blev drøftet forskellige emner som turneringens åbningstaler. Liza inviterer. 
 
Det blev aftalt, at der bliver salg af kolde og varme drikkevarer, sandwich, kage og proteinbarer. Som 
noget nyt sælges der også Breezer, Mokai m.m. Derudover sælges der boksetilbehør såsom vaseline, 
isposer og tandbeskyttere. Der er i år trykt jubilæums t-shirts, som også sælges i LBK Boden. 
Svømmebilletter skal købes direkte ved Svømmeland.  
 

• Aftaler med samarbejdspartnere – herunder livestreaming, DJ, fotograf, speaker, læge, Fit4Fight, 
”celebrities” m.fl. 
 
Der er styr på samtlige samarbejdspartnere – dog mangler vi afløsere til læge og speaker. Alle i 
bestyrelsen undersøger deres netværk.  
 

• Tidsplan for forberedelse af Viking Box Cup 2020 
 
Liza udarbejder en tidsplan. 
 

• Opgave- og ansvarsfordeling 
 
Liza søger frivillige på klubbens Facebookside. Herefter udarbejdes en oversigt over opgave- og 
ansvarsfordeling.  
 

• Status på opgaver og tilbud 
 
René indhenter tilbud på lyd og lys, Ulla indhenter tilbud på livestreaming og Liza undersøger 
muligheden for flag, rød løber m.m. 
 

• Hall of Fame 
 
Søren Søndergaard optages i Hall of Fame for hans trænergerning i Lindholm Bokseklub. Liza 
koordinerer seancen med Lars Dam Møller fra Nørresundby Idrætscenter.  

 
9. Eventuelt 

 
Intet. 
 

10. Næste møde  
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• Torsdag den 5. december 2019 kl. 19.00 (julefrokost for bestyrelsen) 


