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Referat 

Tid 16. januar 2020 kl. 18.30 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

Deltagere René Sørensen, formand 
Henrik Munkholm, næstformand 
Ulla Øland, kasserer 
Liza Winther, sekretær 
Bruno Benzon, bestyrelsesmedlem 1 
 

Afbud Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
 

1. Nyt fra formand 
 

• Tilmeldte til JBM 2020 i Grindsted den 18.-19. januar 2020 
 
Victor Trier Danielsen og Sebastian Jensen er begge tilmeldt JBM. Mathias Høyer Christensen skal ved 
samme stævne bokse JM kvalifikationskamp.  
René Nielsen og Sørens Søndergaard sekunderer i ringhjørnet. 
 

• Tilmeldte til JM 2020 i Vejle den 25.-26. januar 2020 
 
Mathias Høyer Christensen er tilmeldt JM 2020.  
 
De øvrige boksere der var tiltænkt deltagelse har meldt afbud eller svækket på træningen, hvorfor de 
ikke tilmeldes.  
 

• Matchmaker rollen 
 
Klubbens matchmaker skal involveres i alle kampe – herunder hvem der tilmeldes stævner, 
turneringer og mesterskaber.  
 

• Medlemsstop 
 
Der er fortsat medlemsstop på Motionsholdet. Der forventes ikke at blive åbnet op for nye 
medlemmer i denne sæson. 
 

2. Nyt fra kasserer 
 
Indberetning til Fritidsområdet / Aalborg Kommune 
 

• Bekræfte indhentning af børneattester 
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Ulla undersøger hvor ofte indhentning af børneattester skal bekræftes. 
 

• Indberette medlemstal 
 
Liza opdaterer medlemslisten og fremsender denne til Ulla med henblik på indberetning af 
medlemstal. 
 

• Tjekke og eventuelt opdatere kontaktoplysninger 
 
Ulla, René og Liza skal fortsat stå opført som klubbens kontaktpersoner. 

 
Økonomi 
 

• Gennemgang af økonomi for december 2019 
 
Bestyrelsen godkendte økonomien for december 2019. 
 
Det overvejes at investere et større beløb fra driftskontoen. René og Bruno undersøger mulighederne. 
 

• Status på betalte sponsorater 
 
Der mangler kun at blive betalt ét sponsorat.  
 
Det opfordres til at sponsoraterne betales rettidigt – især for de sponsorer der sidder i bestyrelsen. 
Dette skaber god signalværdi. 
 

• Julestævne ’19 regnskab 
 
Ulla gennemgik regnskabet fra Julestævne ’19, som har givet et mindre overskud til begge klubber.  
 

• Viking Box Cup 2020 regnskab 
 
Regnskabet fremlægges på næste møde. 
 

3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver) 
 
Evaluering af Julestævne ’19 
 

• Respons 
 
Pressen har bragt fin og positiv omtale af julestævnet, ligesom der på klubbernes Facebooksider er 
kommet mange positive tilkendegivelser fra deltagere og gæster. 
 

• Planlægning – herunder frivillige og opgavefordeling 
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Opgaverne blev fordelt mellem klubberne ved hjælp af en oversigt over opgave- og ansvarsfordeling. 
Næste år skal det understreges, at oversigten bør følges til punkt og prikke.  
 

• Succeser og udfordringer 
 
Det var en stor succes at hæve entréprisen til 75 kr., idet det har betydet et mindre overskud til begge 
klubber.  
 
Ulla påpeger, at der næste år skal tilknyttes et klub MobilePay-nr. Det er ikke optimalt, at 
indtægterne fra julestævnet blandes med privatøkonomi.  
 

• Opfølgende opgaver 
 
Ulla mangler forsat enkelte kvitteringer, og der er kommet et par smårettelser til regnskabet. 
 

Evaluering af Viking Box Cup 2020 
 

• Respons 
 
Viking Box Cup har fået stor omtale i pressen og ”bokse Danmark”. Lindholm Bokseklub bliver rost for 
den professionelle afvikling af turneringen, ligesom vores boksere har præsteret suverænt. 
 

• Planlægning – herunder frivillige og opgavefordeling 
 
Næste år skal der være større fokus på planlægning af opgaver til de frivillige. Der skal udarbejdes en 
decideret vagtplan. Derudover skal antal af frivillige begrænses, og der skal laves en 
forventningsafstemning, inden man som frivillig får uddelt opgaver før, under og efter turneringen. 
 
De frivillige der hjalp i år, var i topklasse. Ihærdige, hårdtarbejdende og initiativrige.  
 

• Sponsorarrangement 
 
Sponsorarrangementet var igen i år en stor succes. De ”gamle” veteraner, sponsorer, trænere og 
bestyrelsesmedlemmer var inviteret på smørrebrød. Der deltog cirka 35 personer.  
 

• Succeser og udfordringer 
 
Det viste sig at være en god idé at opstille en ekstra pallelounge. De blev flittigt brugt og skabte 
hygge-stemning i hallen.  
 
Det gav også en flot og professionel effekt at investere i lysshow, rød løber, nationalflag og 
storskærm.  
 
Det gav et fint overskud at tage entré. Publikum var ligeledes positive omkring dette. 



BESTYRELSESMØDE 
LINDHOLM BOKSEKLUB 
  

   
 

4 
 

Livestreamingen var særdeles professionelt udført og kørte uden problemer. Streaming fra 
turneringen bliver ”frigivet” et år efter optagelserne.  
 
Derudover er der følgende bemærkninger: 
 
Vi skal have en bedre fotograf næste år. Der er stor efterspørgsel på billeder fra turneringen, så 
pengene er godt givet ud i forhold til klubbens markedsføring.  
 
Der skal ikke sælges Mokai og Breezere i LBK Boden – der var stort set intet salg i disse. 
 
Der mangler lys flere steder i hallen (ved handskeudlevering, bag nationalflag, ved fotovæg og i LBK 
Boden). Der indkøbes batterilamper til næste år.  
 
Der sættes en deltagergrænse på 200 boksere. 
 

• Opfølgende opgaver 
 
Billeder fra Viking Box Cup skal uploades på hjemmesiden. Der linkes hertil fra Facebook. 
Presseomtale uploades ligeledes på hjemmesiden. 
 
Ulla udarbejder regnskab og sender regninger til de klubber, der ikke har betalt for ophold og/eller 
deltagergebyr. 
 

4. Nyt fra udvalg 
 
Sponsorudvalg v/Liza 
 

• Udarbejdelse af sponsormateriale 2020/2021 
 
Liza og René påbegynder arbejdet med det nye sponsormateriale i løbet af de kommende par 
måneder. 
 

• Sponsorer 2020/2021 
 
Der satses på at lave sponsoraftaler med de samme sponsorer som i indeværende sæson. 

 
Trænerudvalg v/René 
 

• Evaluering på Kampholdet 
 
I løbet af februar indkaldes boksere og trænere til evalueringsmøde. Her skal der laves en 
forventningsafstemning samt orienteres om ”regelsættet” på Kampholdet. 
 

• Boksere med kontrakter 
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Matias Højer og Christoffer Højer har opsagt deres kontrakter. Det betyder, at klubben nu har 3 
boksere med kontrakter: Sebastian Jensen, Marc Vinter Christensen og Thor Wolfsen. 
 

Stævneudvalg v/René 
 

• Revidering af stævneplanen – herunder prioriteringer 
 
Stævneplanen er blevet revideret. Der er kommet nye stævner på planen.  
Det prioriteres at deltage ”lokalt” (Nord- og Midtjylland). René har bland andet sendt navne på LBK 
boksere til Løgstør BK, der afholder stævne den 28. februar 2020. 
 

• Status på Charlotte Sølvers opgaver 
 
Charlotte Sølver blev i december 2019 sygemeldt. Derfor har hun ikke varetaget opgaver i forbindelse 
med Viking Box Cup 2020. Ulla og Liza løser derfor de opfølgende opgaver. Dermed forventes det, at 
Charlotte kun varetager nye opgaver. Ulla er back up indtil Charlotte er 100 % klar på alle opgaver 
igen. 
 

Eventudvalg v/Liza 
 

• Status på World Firefighters Games 2020 
 
Datoen er fastsat til søndag den 23. august 2020. Opstilling og klargøring foretages dagen før. Alle 
bestyrelsesmedlemmer noterer sig datoen og står til rådighed ved turneringen.  
 
Mere info følger. Se eventuelt https://wfg2020.dk/ 
 

• Afholdelses af DM 2020 
 
Lindholm Bokseklub er blevet tilbudt at arrangere og afholde DM 2020. Vi har fået tilsendt et oplæg 
til en arrangementsaftale. Der er enkelte punkter, som Lindholm Bokseklub ønsker ændret. 
 
René og Liza har aftalt at tage en snak med Lars Brovil herom ved JM 2020 i Vejle senere på 
måneden.  

 
5. Nye opgaver 

 
Intet. 
 

6. Input fra medlemmer 
 
Intet. 
 
 

https://wfg2020.dk/
https://wfg2020.dk/
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7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 
 

• Arbejdsdag den 7. marts 2020 / Diplomstævne den 8. marts 2020 
 
Liza søger frivillige på Facebook og koordinerer opgaverne. 
 
Følgende LBK boksere forventes at deltage til diplomstævnet: 
 

o Thor Wolfsen 
o Magnus Bach Andersen 
o Marc Vinter Christensen 
o Mathias Lykholt-Ustrup 
o Nicklas Vincent Andersen 
o Nicklas Beck Jensen 
o Signe Freundlich 
o Sebastian Mygind Andersen 
o Michael Nielsen 
o Edward Raho 
o Tobias Buur 
o Nikodem Niemczyk 
o Mille Vigh 
o Camilla Gyldenkærne 

 
8. Eventuelt 

 
• Medlemssag 

 
Der er faldet dom i sagen. René orienterede herom. Sagen ”lukkes” herefter for Lindholm Bokseklubs 
vedkommende. 
 

• Forslag om samarbejdsaftale med NIMA-Fysio 
 
Punktet blev drøftet. René arbejder videre med forslaget. 
 

• Billetter til JM 2020 
 
Lindholm Bokseklub har modtaget fribilletter til JM 2020. Liza laver en konkurrence på Facebook, 
hvor billetterne udbydes.  

 
9. Næste møde  

 
• Torsdag den 6. februar 2020 kl. 18.30 


