BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

9. maj 2017, kl. 19.15

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

Charlotte Sølver, formand
Liza Winther, sekretær
Niels Peter Hansen, kasserer
Stefan Veth, bestyrelsesmedlem
John Adora, bestyrelsesmedlem
Ulla Øland, bestyrelsesmedlem
René Sørensen, suppleant

Afbud

Henrik Munkholm, næstformand

1. Nyt fra formand
 Charlotte og John deltager i JABU’s repræsentantskabsmøde i Aarhus den 18. maj 2017.


Nicklas Beck Jensen (kampbokser) ønsker dørmandskursus.



Charlotte har spurgt Henrik Munkholm, om han vil sørge for at få overleveret eventuelle ting og
informationer fra den tidligere formand.



Det blev besluttet, at klubben giver gaver ved særlige lejligheder til de boksere, som repræsenterer
Lindholm Bokseklub (kampboksere).

2. Nyt fra kasserer
 Niels Peter har lavet en ny mailstruktur for bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer har fået deres
egen LBK mailadresse.
Liza sender en mail til bestyrelsen med informationer herom.
3. Bordet rundt (status på opgaver m.m.)
 Regnskabsprogram v/Liza
Liza har fundet to regnskabsprogrammer, som er velegnet til foreninger.
Foreningsadminitrator.dk og winkas.dk – priser og funktioner undersøges nærmere.


Bestyrelsesansvarsforsikring v/Niels Peter
Prisen på den tilbudte forsikring er for høj grundet løsøre. Forsikringen skal tilpasses klubbens niveau
og behov, hvormed forsikringen vil blive billigere.
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Børnehold v/Stefan
Stefan har researchet andre bokseklubbers struktur i forhold til børne- og juniorhold.
Sammenligninger herfra samt klubbens egne erfaringer gør, at Lindholm Bokseklub fra næste sæson
ændrer strukturen for børneholdet således, at minimumsalderen sættes op til 8 år. Desuden ændrer
holdet navn fra Børnehold til Junior Boksning.



Trænerstab næste sæson v/Charlotte
Junior boksning (mandag): Cecilie
Livsstilshold (tirsdag): Cecilie og John
Motionshold (onsdag og lørdag): Henrik og John
Søren fortsætter med at træne kampbokserne én gang om ugen.
Stefan er interesseret i at være assisterende træner for kampbokserne.
Der mangler 3 trænere til Junior boksning, 1 træner til Livsstilsholdet (torsdag) samt 1-2 trænere til
kampbokserne (2-3 gange ugentligt).



Oprydning i klubbens lokaler v/Charlotte og Liza
Lørdag den 20. maj 2017 efter træning.

4. Input fra medlemmer
 Intet.
5. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
 Sommerfest den 16. juni 2017
Liza har undersøgt diverse cateringfirmaer. Priserne ligger på ca. 160 kr. pr. person.
Stefan undersøger muligheden for en grillmester i stedet.
Der vil blive egenbetaling for deltagelse i festen.
Der skal findes sponsorer til festen.
René vil gerne sponsorere sodavand og øl.
Den tidligere bestyrelse har forhåndsreserveret lokaler hos Bruno Benzon. Liza giver besked til Bruno
om, at festen i stedet afholdes i klubbens egne lokaler.


Arrangement v/Kvarterets Hus i Vangen
Stefan og Cecilie deltager.
Sebastian fra kampholdet spørges, om han vil med og vise ”tricks” 

6. Eventuelt
 Der nedsættes et trænerudvalg bestående af alle trænere fra Lindholm Bokseklub samt formanden.
Ansvaret for matchmaking ligger i trænerudvalget.
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Alle nye medlemmer kan træne 3 gange gratis.
Efter sommerferien skal medlemslisterne gennemgås, og der skal strammes op i forhold til betaling.



Stefan foreslog, at klubben indkøber startkit (taske, tandbeskytter, handsker, håndbind, hjelm), som
nye og nuværende medlemmer kan købe.
Stefan undersøger produkter og priser herpå. Charlotte finder ud af, hvad det koster med tryk.



Ulla foreslog, at der købes træningstrøjer med LBK logo, som kan sælges til medlemmerne.
Charlotte undersøger priser.



Kolding Bokseklub har udviklet konceptet ”Kæmp dig til 25.000 kr.” (se bilag). Bestyrelsen
undersøger om et lignende koncept kan laves i Lindholm Bokseklub.

7. Næste møde
 Mandag den 22. maj 2017, kl. 18.45 (tidspunkt ændret grundet trænermøde kl. 19.30)
Fremadrettet afholdes bestyrelsesmøderne den 1. torsdag i hver måned kl. 19.00.
Første gang er torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.00.
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