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Referat 

Tid 8. marts 2018, kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

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

Afbud Stefan Veth, bestyrelsesmedlem 
 

1. Generalforsamling 2018  
• Dato 

Den årlige Generalforsamling afholdes onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30 i Lindholm Bokseklub 
(træningslokalet). 
 

• Generalforsamlingen indkaldes med mindst 20 dages varsel på Facebook, i træningslokalet samt 
på www.lindholm-bokseklub.dk med angivelse af dagsorden. 
Liza udarbejder invitation og sørger for at lægge den på Facebook og hjemmesiden. Der bliver 
ligeledes hængt en seddel op i træningslokalet. 
 

• Planlægning (bordopstilling, tilslutning af PC, køb af mad og drikkevarer) 
Charlotte sørger for bordopstilling, Liza sørger for tilslutning af PC og Ulla sørger for indkøb. 
 

2. Gennemgang af nuværende forretningsorden og vedtægter 
• Hvordan skal Generalforsamlingen forløbe? 

Forretningsordenen blev gennemgået, og alle bestyrelsesmedlemmer er enige om 
Generalforsamlingens forløb. 
 

3. På valg 
Ønsker alle genvalg? 

Er der nogle, som ønsker at frasige sig deres bestyrelsespost før tid? 
 
Charlotte valgte at trække sig som formand for Lindholm Bokseklub. Arbejdsmæssige ændringer har gjort, at 
hun ikke længere har den fornødne tid til at varetage formandsposten. 

 
Ligeledes har Stefan valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem før tid, da han står over for et husprojekt, 
der kommer til at kræve en stor del af hans fritid det kommende år.  

 
På denne baggrund valgte bestyrelsen at foretage en intern rokering, som er gældende fra 9. marts 2018: 

 

http://www.lindholm-bokseklub.dk/
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• Formand: René Sørensen (bytter bestyrelsespost med Charlotte Sølver) 
• Næstformand: Henrik Munkholm 
• Kasserer: Ulla Øland 
• Sekretær: Liza Winther 
• Bestyrelsesmedlem 1: John Adora (bytter bestyrelsespost med Stefan Veth) 
• Bestyrelsesmedlem 2: Stefan Veth 
• Bestyrelsesmedlem 3: Charlotte Sølver 

 
På den kommende generalforsamling er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 
 

• Næstformand: Henrik Munkholm 
• Kasserer: Ulla Øland 
• Bestyrelsesmedlem 2: Stefan Veth 
• Bestyrelsesmedlem 3: Charlotte Sølver (Ønsker at frasige sig sin bestyrelsespost før tid) 
• Suppleant 

 
4. Forslag til nye vedtægter (bilag) 

Forslaget blev gennemgået og tilrettet og fremlægges på den kommende Generalforsamling.  
 
Liza udarbejder et ændringsforslag til Forretningsordenen. Forslaget sendes til gennemsyn og godkendelse i 
bestyrelsen.  
 

5. Forslag til kontingent for Sæson 2018/2019 
Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. december 2017, at holdene fra næste sæson bliver delt op, således 
at medlemmer kun kan træne på det/de hold, som de har tilmeldt sig ved indmeldelsen (gælder ikke 
kampboksere). Derfor skal der udarbejdes et forslag til nye kontingentsatser. 
 
Det blev besluttet, at Juniorholdet fra næste sæson kun træner én gang om ugen (mandag).  
 
Derudover besluttede bestyrelsen at etablere Lindholm Bokseklubs Veteranklub fra næste sæson. Yderligere 
info herom kan ses på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen vil fremlægge følgende forslag til nye kontingentsatser: 
 

• Kampbokserholdet: 1.000,00 kr./sæson (medlemmerne kan træne på alle hold) 
• Motionshold og Livsstilshold: 1.000,00 kr./sæson pr. hold 

1.500,00 kr. hvis man ønsker at træne på begge hold 
• Juniorholdet: 300,00 kr./sæson 
• Passive medlemmer: 200,00 kr./sæson (kontingent uændret) 
• Veteranklubben: 200,00 kr. /sæson 

 
6. Eventuelt 

Intet. 


