BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

7. december 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 Kurt Lykke har afholdt møde med Benny Nielsen og John Nørgaard fra AK Jyden omkring
vores fælles julestævne i Studenterhuset den 16. december 2017. På mødet blev arbejdsopgaver og
ansvar fordelt klubberne imellem.

•

JABUs FU søger samarbejdspartnere i forbindelse med afholdelse af jubilæumsstævne samt
jubilæumsbanket. Arrangementet skal afholdes ultimo september 2018.
Charlotte indhenter mere info herom med henblik på, at Lindholm Bokseklub kunne være interesseret
i at afholde jubilæumsstævnet.

•

Charlotte indhenter børneattester på samtlige trænere og bestyrelsesmedlemmer i Lindholm
Bokseklub.

•

Det blev besluttet, at kontingentet nedsættes til halv pris resten af sæsonen gældende fra 1. februar
2018.

2. Nyt fra kasserer
• Status på regnskabsprogram
Ulla har endnu ikke fået Lindholm Bokseklubs regnskab overflyttet til regnskabsprogrammet.
•

Gennemgang af kontoudtog
På bestyrelsesmøderne gennemgår Ulla fremadrettet alle indtægter og udgifter, således hele
bestyrelsen har indsigt i klubbens økonomi.
Ulla laver oversigter, der er månedsopdelt fra den nuværende bestyrelses indtræden.

•

Ulla bestiller hurtigst muligt et kreditkort til Liza, da hun står for mange af klubbens indkøb.
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•

Kontoudtog fra den forrige bestyrelse er blevet gennemgået af René. Bilag til de enkelte
posteringer/hævninger er mildest talt mangelfulde. John, Henrik M. og Stefan, som også var en del af
den forrige bestyrelse, er blevet bedt om at redegøre herfor. Dette har ikke været mulig for dem, da
de har været uvidende om den forrige bestyrelses økonomi/forbrug.

3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Oplæring i brugen af WinKAS Air v/Liza
Liza arrangerer et møde med WinKAS, hvor Charlotte, Ulla og Liza kan lære at bruge programmet.
•

Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag)
Der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor klubben vedtægter gennemgås, og der
udarbejdes ændringsforslag til disse, som kan fremlægges på Generalforsamlingen.
Træner til Juniorholdet om mandagen:
Sebastian med hjælp fra René, Henrik C. og Henrik M. (turnusordning – 4 uger ad gangen)
Træner til Juniorholdet om torsdagen:
Christoffer Højer med hjælp fra Charlotte
René sørger for at indkøbe sportstasker og sweatshirts til salg i klubben. Klubbens logo skal trykkes
på tasker og sweatshirts.

4. Nyt fra udvalg
• Kommissorium for udvalgene i Lindholm Bokseklub v/Liza
Liza har udarbejdet et samlet kommissorium for bestyrelsesarbejdet i Lindholm Bokseklub.
Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne fordeler fremtidige opgaver og ansvar ud fra
kommissoriet og de nedsatte udvalg.
Kommissoriet lægges på hjemmesiden til orientering for klubbens medlemmer og øvrige
interessenter.
•

Trænerudvalg v/Stefan
Stævnet på Færøerne gik rigtig godt. Man forventer, at det bliver en tilbagevendende begivenhed.
Bokseklubben på Færøerne og Lindholm Bokseklub anses som venskabsklubber.
Information på Lindholm Bokseklubs Facebookside og -grupper v/Liza
Bestyrelsens besluttede, at følgende Facebookgrupper skal bibeholdes:
o
o
o
o

Lindholm Bokseklub – Officiel Facebookside
Lindholm Bokseklub (for medlemmer) – Lukket Facebookgruppe for klubbens medlemmer,
sponsorer og ambassadører
Livsstilsholdet Lindholm Bokseklub – Lukket Facebookgruppe henvendt til medlemmer, der er
træner på Livsstilsholdet (øvrige medlemmer må dog gerne være med i gruppen)
Kampboksere Lindholm Bokseklub – Lukket Facebookgruppe (kun for kampboksere, trænere
og bestyrelsesmedlemmer)
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Facebook-gruppen ”Juniorholdet Lindholm Bokseklub” slettes.
Vigtig information til klubbens medlemmer postes fremadrettet kun på Facebookgruppen ”Lindholm
Bokseklub (for medlemmer)”.
Informationer der er henvendt både til offentligheden og klubbens medlemmer postes kun på
Facebooksiden ”Lindholm Bokseklub”.
Charlotte og Liza har administratorrettigheder til samtlige Facebookgrupper. De er de eneste, som kan
poste opslag på ”Lindholm Bokseklub” (Offentlig Facebookside).
På bestyrelsesmødet blev informationsniveauet på især Facebook drøftet. Bestyrelsen er enige om, at
indlæg på Facebook skal vurderes mere nøje i forhold til relevans. Ligeledes skal der vurderes, hvilke
grupper indlæggene skal postes på.
Liza er den eneste, som administrer Lindholm Bokseklubs hjemmeside.
Opdeling af medlemmer på hold v/Liza
I forhold til Trænerudvalgets ønske om, at holdene bliver delt op, således at medlemmer kun kan
træne på det/de hold, som de har tilmeldt sig ved indmeldelsen, har bestyrelsen besluttet, at vi kører
efter denne model fra næste sæsonstart (august 2018).
Bestyrelsen drøfter på næstkommende møde merpris for at træne på mere end ét hold.
Kampbokserne kan dog træne på alle de hold, som de har lyst til.
•

Sponsorudvalg v/René
Lindholm Bokseklub har fået 17 gode sponsorer. Alt sponsormateriale er sat i produktion.
Det er vigtigt, at vores roll ups, ringpuder og -bånd bruges til alle stævner, som Lindholm Bokseklub
arrangerer og afholder. René sørger for, at det kommer med til julestævnet på Studenterhuset.
Der gives to fribilletter til julestævnet til alle sponsorerne.
René oplyste, at der er planer om at afholde et stævne med international deltagelse i foråret 2018.
Her skal Lindholm Bokseklub være arrangører eller medarrangører. Bestyrelsen bakker enstemmigt
op om planerne.

•

Stævneudvalg v/Charlotte
Vi skal være bedre til at være på forkant med vores stævner, så der er bedre tid til at planlægge og
tilrettelægge stævnerne. Charlotte noterer forslag, som skal tages i betragtning til kommende
stævner.
I forhold til julestævnet er det besluttet, at ”Aalborg-ringen” benyttes.
Der gives en fribillet til julestævnet til alle deltagende boksere.
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•

Eventudvalg v/Liza
Bestyrelsen besluttede, at alle medlemmer – både aktive og passive – kan deltage i Lindholm
Bokseklubs sommerfest og julefrokost. Derudover inviteres Lindholm Bokseklubs sponsorer og
ambassadører. Til øvrige sociale arrangementer og events kan kun aktive medlemmer og sponsorer
deltage.
Liza sørger for fotograf, DJ og speaker til julestævnet på Studenterhuset.

5. Nye opgaver
• Udarbejdelse af en mediestrategi (herunder pressekontakt, hjemmeside og Facebook)
Liza udarbejder en mediestrategi, som beskriver, hvem der har pressekontakt, udarbejder
pressemeddelelser, opdaterer hjemmesiden samt administrerer klubbens Facebookside og -grupper.
6. Input fra medlemmer
• Information på Lindholm Bokseklubs Facebookside og -grupper
Drøftet under punkt 4 – Nyt fra Trænerudvalget.
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Julestævne på Studenterhuset den 16. december 2017
Alle opgaver er fordelt.
•

Juleafslutning for Juniorholdet den 18. december 2017
René, Henrik C. og Liza sørger for æbleskiver og sodavand til børn og forældre efter træning.

•

Viking Box Cup den 5.-7. januar 2018
Charlotte færdiggør drejebogen til Viking Box Cup og fremsender den til bestyrelsen med henblik på
godkendelse og/eller ændringsforslag.

8. Eventuelt
Lindholm Bokseklub har fået tildelt 5.000,00 kr. fra SIFAs FastRek-pulje. Pengene skal gå til
”udrykningstasker”, som vi kan bruge, når vi skal ud og promovere Lindholm Bokseklub.
Liza og René indkøber tasker og udstyr.
Nørresundby Idrætscenter (NIC) har givet et bidrag på 5.000,00 kr. til ringbelysning i Hal 1. Aalborg
Kommunes Fritidsområde har ydermere givet et tilskud på 10.000,00 kr. hertil.
Henrik C. og Liza står for indkøb og kontakt til NIC.
9. Næste møde
• Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.00 (mødet er flyttet på grund af Viking Box Cup 2018)
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