BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

22. maj 2017, kl. 18.45

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

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

Afbud

Henrik Munkholm, næstformand
Niels Peter Hansen, kasserer

1. Nyt fra formand
• JABU Repræsentantskabsmøde
Charlotte og John deltog i mødet, som fandt sted den 18. maj 2017 i Aarhus.
Der følger et referat fra JABU's repræsentantskabsmøde. Charlotte kan dog informere om, at
følgende forslag blev besluttet: ”Forsamlingen giver ved vedtagelse mandat til at FU på vegne af alle
de jyske klubber kan forhandle frit om en sammenlægning med DABU, således at vi får et samlet
Dansk Boksning. Hvor det er DABU alene, der står for klubberne i Danmark.”
Desuden blev det vedtaget at de tre jyske turnering består (Hancock Box Cup, AK Nykøbing Mors og
Viking Box Cup).
•

Henrik har haft kontakt til tidligere formand Tina Pallesen vedrørende udlevering af nøgler samt
overdragelse af nyttig viden/information. Tina Pallesen har hverken nøgler eller viden at videregive
til den nye bestyrelse.

•

Nøgler til klubbens lokaler
Alle bestyrelsesmedlemmer kan få udleveret en nøgle. De bestyrelsesmedlemmer, trænere samt
øvrige medlemmer som allerede har en nøgle bedes udfylde en blanket hos Charlotte, så vi får et
overblik over, hvem der har nøgler til klubbens lokaler.

2. Nyt fra kasserer
• Bestyrelsesansvarsforsikring
Punktet blev udsat til næste møde, da kassereren var fraværende.
3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Regnskabsprogram v/Liza
Vi arbejder videre med to programmer: ForeningsAdministrator og Winkas. Kassereren og
sekretæren finder i fællesskab ud af, hvilke funktioner Lindholm Bokseklub har brug for inden der
tages kontakt til førnævnte udbydere.
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Der var enighed i bestyrelsen om, at det er en nødvendighed at investere i et godt program, selvom
det kan være omkostningsfuldt til at begynde med.
•

Status på trænerstab v/Charlotte
Der er to medlemmer, som har vist interesse for at træne henholdsvis junior- og livsstilsholdet.
Bestyrelsen vil ikke melde navne ud, før de endelige trænere er udpeget. Dette sker i øvrigt i det
nedsatte trænerudvalg (Trænerudvalget afholdte første møde den 22. maj 2017 kl. 19.30).

•

Startkit og t-shirts v/Stefan og Charlotte
Punktet blev udsat til næste møde. Charlotte havde dog vareprøver med, som hun viste frem.

4. Udvalg
• Der skal nedsættes sponsorudvalg, kampudvalg og socialudvalg.
Struktur og hvordan gør vi?
Punktet er udsat til næste møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer deltager.
5. Input fra medlemmer
• Intet.
6. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• Mad til sommerfesten v/Stefan
Stefan kontakter Den Lille Havfrue i Vejgaard for priser.
•

Sponsorer?
René Sørensen sponsorer øl og sodavand.
John Adora sponsorer rød- og hvidvin.

7. Eventuelt
• Sociale arrangementer
Lindholm Bokseklub deltager i henholdsvis Bike & Run Stafetten og DHL Stafet. Klubben betaler
deltagergebyr. Der er begrænset antal pladser.
Liza hænger tilmeldingslister op i træningslokalet samt sætter info herom på Facebook.
•

Hjælpere til EquiTour Aalborg 2017
Der er taget kontakt til Helgstrand Dressage om at hjælpe til EquiTour, som afholdes den 1.-5. juni i
Uggerhalne. Der er ikke kommet svar på vores henvendelse.

•

Arrangement i Kvarterets Hus
Stefan undersøger hvilken dato arrangementet afholdes.

8. Næste møde
• Torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.00
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