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Referat 

Tid 16. august 2018 kl. 19.00 
 

Sted Lindholm Bokseklub, Kontoret 
 

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

Afbud Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2 
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3 

 

1. Nyt fra formand 
 

• Status på LBK’s økonomi før 2017 
 
Sagen blev overdraget til Politiet den 22. maj 2018. Der afventes nyt i sagen.  
 

2. Nyt fra kasserer 
 

• Gennemgang af økonomi 
 
Ulla gennemgik økonomien for juni og juli 2018. Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab. 

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

 
• Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza 

 
Opgavelisten blev gennemgået og tilrettet. 
 
René har bestilt nye sandsække samt diverse træningsudstyr. Varerne forventes leveret i uge 34.  
 
Liza kontakter WinKAS i forhold til hjemmeside til Viking Box Cup, udarbejder stævnedrejebøger og 
får produceret medlemstavlen. 
 
Ulla er ansvarlig for opgaven med opbevaring af klubbens boksering – Status fra Stævneudvalget.  
 

4. Nyt fra udvalg 
 

• Trænerudvalget v/René og Liza 
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Der afholdes møde for kampbokserholdet mandag den 20. august 2018 kl. 19.15. Her drøftes 
forventninger til sæson 2018/2019. Der udpeges ligeledes boksere til stævner, turneringer og 
mesterskaber.  

 
Der er udarbejdet en stævneplan, som fremlægges på mødet. Charlotte Sølver er fortsat ansvarlig for 
tilmelding af boksere til stævner, turneringer og mesterskaber. 

 
Læge Bjarne Uhrenholt foretager lægeundersøgelse af kampbokserne (dem med startbøger) medio 
september 2018.  

 
Trænerudvalget har besluttet, at Heidi Holm kan træne på kampbokserholdet på trods af, at hun ikke 
længere ønsker at bokse kampe. Heidi fungerer godt i sparring med kampbokserne. Derudover kan 
hun være en god hjælp for de nye piger på kampbokserholdet.  

 
Henrik Christensen er fremadrettet Lindholm Bokseklubs ansvarlige i forhold til samarbejdet i Team 
Boxing Nordjylland. AK Jyden planlægger den næste træningssamling.  

 
Liza sørger for indhentning af størrelser samt indkøb og udlevering af kamptøj/paradedragter til 
kampbokserne.  

 
Der arbejdes på en træningslejr for kampbokserholdet. 

 
Lindholm Bokseklub har fået refunderet deltagergebyret for Sebastian Larsens DaBU trænerkursus. 
Sebastian Larsen tilmeldes kurset næste gang det udbydes.  
 

• Sponsorudvalget v/René 
 
Lindholm Bokseklub har fået de nye sponsoraftaler på plads. Alle sponsorer fra forrige sæson (med 
undtagelse af en enkelt) har igen valgt at støtte op om klubben. Dette er vi meget stolte af og 
tilfredse med, og årets målsætning er dermed nået. 
 
Der arbejdes nu på højtryk for at få sponsormaterialet gjort klar til sæson 2018/2019.  
 

• Stævneudvalg v/Ulla 
 
Intet nyt. 

 
• Eventudvalg v/Liza 

 
o DHL Stafet den 28. august 2018 
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Tilmelding til løbet foretages tirsdag den 21. august 2018. Liza promoverer tilbuddet på 
Facebook samt på kampbokserholdet. Det er et ønske fra trænerteamet, at Lindholm 
Bokseklub stiller med et kampbokserhold.  
 
Der er booket teltplads.  
 

o Sports- og Kulturmesse i Nordkraft den 12. september 2018 
 
John, René og Liza repræsenterer Lindholm Bokseklub på messen.  
 

o Evaluering af polterabend i LBK 
 
Da det har været svært at finde frivillige til opgaven, har bestyrelsen besluttet, at Lindholm 
Bokseklub ikke længere tilbyder polterabender.  
 
Klubbens medlemmer kan leje træningslokalet til formålet for 500 kr. pr. time. Lokalet kan 
naturligvis kun lejes uden for klubbens normale træningstider og egne aktiviteter. Ved leje af 
lokalet foregår al aktivitet på eget ansvar. Ved ønske om leje af lokalet kontaktes Liza.  
 

5. Nye opgaver 
 

• Indhentning af børneattester 
 

o Der skal indhentes børneattester på alle trænere og bestyrelsesmedlemmer. 
 
René undersøger hvilke trænere og bestyrelsesmedlemmer, der mangler at blive indhentet 
børneattester på og sørger for at det sker.  

 
6. Input fra medlemmer 

 
• Dørmandskursus  

 
Lindholm Bokseklub ønsker ikke at sende flere medlemmer på dørmandskurser.  
 
Lindholm Bokseklub har tidligere betalt for, at udvalgte medlemmer kom på dørmandskurser. Dette 
var med henblik på at bruge disse medlemmer som dørmænd/kontrollører til arrangementer i og for 
Lindholm Bokseklub.  

 
7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub 

 
Der afholdes åbent hus i Lindholm Bokseklub den 1. september 2018 kl. 10-13 i forbindelse med Nørresundby 
Idrætscenters 50-års jubilæum.  
 
Til arrangementet kan gæster prøve at slå på plethandsker og bokse på sandsække (50 sekunders varighed).  
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John har meldt sig som frivillig på plethandsker fra kl. 11-13. Liza undersøger, om der er 2-3 kampboksere, 
som vil hjælpe gæsterne på sandsækkene.  
 
Der er normal lørdagstræning fra kl. 10-11 på dagen. 
 

8. Eventuelt 
 
René kontakter Rami for opstart af rengøring. Ulla starter betaling herfor pr. 1. september 2018.  
 
Sommerferietræningen for kampbokserholdet har forløbet godt. Aria Nadri og Mathias Høyer Christensen 
bedes om at returnerer nøglerne til træningslokalet. Der er forslag om at ophænge en nøglebokse til 
fremtidig brug. 
 
Liza opdaterer Lindholm Bokseklubs årshjul/arrangementskalender snarest muligt.  
 

9. Næste møde  
 

• Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00 


