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Referat 

Tid 10. oktober 2019 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

Afbud Henrik Munkholm, næstformand 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Frivillige kontra betaling 
 
Det fastholdes at alle frivillige – herunder bestyrelsesmedlemmer og trænere – arbejder gratis for 
Lindholm Bokseklub. Derimod kan der indgås aftaler om betalte ydelser/varer leveret af sponsorere 
eller eksterne leverandører med tilknytning til klubben. Her ses på kriterierne pris og kvalitet. 
 

• Tilbud på administrative ydelser 
 
I forbindelse med Lindholm Bokseklubs større arrangementer, som fx Julestævne ’19 og Viking Box 
Cup 2020, er der behov for yderligere administrativ bistand til at løse opgaver, der ligger udenfor de 
almindelige bestyrelsesopgaver. Der indhentes tilbud herpå. 
 

• Medlemsstop 
 
Pr. 1. oktober 2019 er der indført medlemsstop på Motionsholdet i Lindholm Bokseklub. Trænerne 
orienteres om, at der i forlængelse af dette ikke tilbydes prøvetræning på holdet.  
 
Hjemmesiden og Facebooksiden er opdateret med informationen. Ligesom der er blokeret for 
indmeldelse på hjemmesiden. 
 

• Status på politisag 
 
Der afventes fortsat opstart af sagen hos Nordjyllands Politi. 
 

• Lis og Poul Erik Winther Fonden den 25-11-2019 
 
På dagens møde blev modtageren af legatet valgt. Ulla undersøger til næste bestyrelsesmøde, hvor 
stort beløbet er. 
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• Beretning om træningslejr i Malaga 
 
Træningslejren i Malaga var en stor succes – både sportsligt og socialt.  
Der er blevet etableret gode samarbejder med flere bokseklubber og crossfitcentre.  
 
Man forventer at gentage træningslejren næste år med samme antal udvalgte boksere og trænere.  
 
Planlægningen af turen skal dog ske tidligere næste år, da der kan være penge at spare på fx 
flybilletter. Der kan desuden blive tale om en mindre ”brugerbetaling”.  
 

• Ferielukning i Lindholm Bokseklub jf. Holdstruktur 2019/2020 
 
Fremadrettede følger al træning i Lindholm Bokseklub skolernes feriekalender. Det vil sige, at sidste 
træning i år for motionisterne er lørdag den 21. december 2019.  
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi for september 2019 
• Status på betalte sponsorater 

 
Ovenstående punkter udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor økonomien for oktober også 
gennemgås.  
 

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

• Viking Box Cup 2020 v/Liza 
 

o Her og nu opgaver 
 
René indhenter tilbud på følgende: 
Lys, røgmaskiner, rød løber, storskærme 
 
Ulla indhenter tilbud på følgende: 
Livestreaming 
 
Liza indhenter tilbud på følgende: 
Fotograf, Roll Ups, fotovæg 
 
Derudover undersøges muligheden for åbningstaler, besøg af ”celebrities” samt 
mindeudstilling/boksning gennem 25 år. 
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o Hjemmeside 
 
Liza har møde med WinKAS med henblik på opdatering af hjemmesiden, så den er klar til 
Viking Box Cup 2020. 
 
Det er højst sandsynligt ikke muligt at ændre tilmeldingsblanketten, således man kan 
tilmelde mere end én bokser ad gangen. Lindholm Bokseklub vil derimod fraskrive gebyrer for 
tilmelding.  
 
Derudover indsættes en funktion på hjemmesiden, hvor man kan se en oversigt over de 
tilmeldte boksere.  
 

o T-shirts 
 
Der er bestilt 150 t-shirts med jubilæumslogo. T-shirts uddeles først og fremmest til 
kampbokserne, trænerne, bestyrelsesmedlemmerne samt de frivillige. Resten sælges i LBK 
Boden.  
 

o Indkøb 
 
Liza og Ulla begynder så småt at indkøbe varer til LBK Boden samt stævneartikler. 
 
Eva Christensen køber materialer til pallelounges samt syer puder hertil. René skaffer 
markedsparasoller.  
 

• Medlemmer der ønsker at opsige deres medlemskab v/Liza 
 
Jf. Lindholm Bokseklubs handelsbetingelser forbeholder vi os retten til ikke at refundere kontingent til 
medlemmer, der alligevel ikke ønsker at træne hos os. Det fremgår tydeligt ved indmeldelse på 
hjemmesiden, at tilmeldingen er bindende. 
 

• Konto/Rabataftale hos BUDOXPERTEN 
 
Der er oprettet samarbejdsaftale med BUDOXPERTEN. Der er klubrabatter ved køb af håndbind (30%) 
og øvrigt udstyr (20%). 
 
Kontakt Liza for køb. 

 
4. Nyt fra udvalg 

 
• Trænerudvalg v/René 

 
o Trænersituationen på Kampholdet 
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René Nielsen har sagt ja til at træne kampholdet om mandagen sammen med Søren 
Søndergaard. 
 
Den nye træningsplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sparring om lørdagen 
 
Det er aftalt med trænerne på Kampholdet, at udvalgte kampboksere møder til sparring lørdage fra 
kl. 11.00-12.00. 
 

• Sponsorudvalg v/René og Liza 
 

o Sponsormateriale 
 
Der er bestilt nye sponsor t-shirts, sponsorskilt, roll ups og ringbånd. Derudover er 
sponsorerne opdateret på begge hjemmesider. 
 
Sponsorerne inviteres ligeledes til julefrokost, Julestævne ’19 samt VIP-arrangement i 
forbindelse med Viking Box Cup 2020. 
 
Liza poster i nærmeste fremtid et indlæg på Facebook, hvor klubbens sponsorer nævnes. 
 
René uddeler løbende sponsoraftaler samt sponsorbeviser. 
 

o Årets Ildsjæl 2019 (oktober) 
 
På mødet blev kandidater til modtagelse af ”Årets Ildsjæl” drøftet. Sponsorudvalget udpeger 
modtageren samt køber og overrækker gaven på vegne af bestyrelsen og sponsorudvalget. 
 

• Stævneudvalg v/René 
 

o IK Spartas deltagelse i Julestævne 2019 
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IK Sparta har sagt ja til være medarrangører af Julestævne ’19 på de stillede betingelser. 
René, Liza og Charlotte Sølver afholder møde med repræsentanter fra AK Jyden og IK Sparta 
om ansvars- og opgavefordeling ved stævnet.  
 
Liza inviterer via mail.  
 

o Diplomstævne den 19-10-2019 
 
Lindholm Bokseklub stiller med 5 boksere til diplomstævnet i Randers: 
 
 Victor Trier Danielsen 
 Marc Vinter Christensen 
 Mathias Lykholt-Ustrup 
 Sebastian Jensen 
 Thor Wolfsen 

 
René Sørensen og Henrik Christensen sekunderer i ringhjørnet. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o Status efter Sports- og Kulturmessen 2019 

 
Lindholm Bokseklub havde igen stor succes på messen med mange besøgende ved vores 
stand. 
 
Deltagelsen næste år bør dog overvejes i forhold til klubbens antal medlemmer på det givne 
tidspunkt. Er der brug for rekruttering af medlemmer? 
 

o World Firefighters Games 2020 
 
Liza undersøger mulighederne for at afholde boksestævne i forbindelse med Worlds 
Firefighters Games 2020.  
 
DaBU og Morten Hvilsom Larsen fra Aalborg Kommune kontaktes herom. 
 

o Øvrige arrangementer og tilbud 
 
Grundet manglende ressourcer og fokus på klubbens egne arrangementer takker vi nej til 
deltagelse ved følgende arrangementer og tilbud: 
 
 Danskernes Idrætspris 
 Spørgeskema fra DIF vedrørende Politisk Program 2021-2024 
 SIFA Juleskraber 2019 
 Børnehjælpsdagens Julelotteri 2019 
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 Broen Aalborgs jubilæumskonference 
 

o Booking af træningssession/Udlån af lokale 
 
Grundet manglende ressourcer og fokus på klubbens egne arrangementer har vi sagt nej til 
udlån af træningslokalet samt booking af trænere den 6. november 2019. 

o Julefrokost 2019 
 
René og Liza er i gang med at planlægge årets julefrokost. I øjeblikket ses på lokalitet.  
 

5. Nye opgaver 
 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 

• Køb af svømmebilletter 
 
Medlemmer kan ikke købe svømmebilletter igennem Lindholm Bokseklub. Der henvises til 
billetsalget.  
 
Ved Viking Box Cup 2020 indgås der aftale om rabatpriser på svømmebilletter for de deltagende 
bokseklubber. 

 
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

 
• Arbejdsdag den 09-11-2019 

 
Liza søger frivillige til arbejdsdagen, hvor der skal ryddes op og gøres rent i klubben samt forberede 
diplomstævnet, der afholdes dagen efter. 
 
Opslaget postes på Facebook samt hænges op i træningslokalet. 
 

• Diplomstævne den 10-11-2019 
 
Liza søger frivillige til opgaver til diplomstævnet. Opslaget postes på Facebook samt hænges op i 
træningslokalet. 
 
René foreslår AK Jyden at matche kampene om lørdagen før diplomstævnet, så kampprogrammet 
ligger klar lørdag eftermiddag. 

 
8. Eventuelt 

 
Intet. 
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9. Næste møde  
 

• Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00 
 
Charlotte Sølver inviteres til næste bestyrelsesmøde, hvor hun deltager i punktet vedrørende 
planlægning af Viking Box Cup 2020. 


