BESTYRELSESMØDE
LINDHOLM BOKSEKLUB
Referat
Tid

28. september 2017, kl. 19.00

Sted

Lindholm Bokseklub, Kontoret

Deltagere

Charlotte Sølver, formand
Henrik Munkholm, næstformand
Liza Winther, sekretær
Ulla Øland, kasserer
René Sørensen, bestyrelsesmedlem
Stefan Veth, bestyrelsesmedlem
John Adora, bestyrelsesmedlem

Afbud
1. Orientering om Kvarterts Hus v/Nanna Lundsby Hald kl. 19.00-19.15
• Nanna fortalte om Nørresundby Netværket, som er et netværk for alle involverede i fritidstilbud for
børn og unge i Nørresundby. Derudover blev repræsentanter fra Lindholm Bokseklub inviteret til
netværksarrangement den 26. oktober. Arrangementet er dog siden blevet aflyst.
2. Nyt fra formand
• Den 18. oktober kl. 19.00 afholdes møde med 9 øvrige nordjyske bokseklubber. Formålet er at skabe
et samarbejde klubberne imellem. Charlotte og Henrik Christensen deltager fra Lindholm Bokseklub.
•

JABU støtter frem over klubberne i JABU regi med betaling af D/K’er samt læge med op til 2.500,00
kr. pr. stævne.
Der kan efter hvert stævne søges om dette tilskud hos JABU’s FU. Ved ansøgning medsendes en kopi
af det aktuelle stævneprogram svarende til resultatlisten.
For at kunne søge stævnetilskud forudsætter det, at der er tale om rigtige stævner med traditionel
forhåndsmatchning af kampe. Der skal være minimum 8 kampe ved stævnet.
Stævnetilskud omhandler ikke opvisnings-, trænings-, diplom- eller breddekampe.
Formålet med dette tilskud er at skabe flere traditionelle boksestævner.

•

Det foreslås, at der traditionen tro afholdes julestævne lørdag den 16. december kl. 19.00 på
Studenterhuset.
Charlotte koordinerer med John Nørgaard fra Jyden.

•

Lindholm Bokseklub afholder, i samarbejde med Jyden, diplomstævne søndag den 12. november.
Charlotte har sendt invitation ud hertil.
Liza hjælper som stævnesekretær på dagen. Vi skal bruge en funktionsdygtig printer og en backup PC
– Liza skaffer dette.
Ulla søger midler til diplomstævnet.
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3. Nyt fra kasserer
• Regnskabsprogram
I øjeblikket føres regnskabet i et Excelark. Dette overføres snarest muligt til regnskabsprogrammet
WinKAS Air.
•

MobilePay
Klubbens MobilePay nr. 48858 fungerer nu.

•

Foreningskonto
Ulla har sørget for, at Lindholm Bokseklub kun har én foreningskonto. Dette skaber bedst overblik.

4. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)
• Hjemmeside v/Liza og René
Liza sørger for at oprette den nye hjemmeside og få tilknyttet betalingsmodulet hertil hurtigst muligt.
•

Facebookgrupper v/Liza
Liza spurgte ind til behovet for de mange LBK Facebookgrupper. Grupperne bliver brugt som
”samlingssted” for informationer til de enkelte hold, hvorfor de er nødvendige.

•

Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag)
Listen blev gennemgået og opdateret.

5. Nyt fra udvalg
• Udarbejdelse af kommissorium for udvalgene i Lindholm Bokseklub v/Liza
Liza udarbejder beskrivelser af de enkelte udvalg, som samles til et kommissorium. Kommissoriet kan,
af bestyrelsen og fremtidige bestyrelsesmedlemmer, bruges som et arbejdsredskab. Formålet er
derudover at dokumentere den nuværende bestyrelses arbejde.
•

Sponsorudvalget
René har sendt sponsoraftaler ud til potentielle sponsorere. Ulla sender fakturaer til dem, som ønsker
at sponsorere Lindholm Bokseklub. Liza udarbejder et følgebrev hertil.
Sponsorerne får et sponsorbevis. Liza udarbejder dette og køber rammer hertil.

6. Nye opgaver
• Drejebog til Viking Box Cup
Charlotte har fået til opgave at udarbejde drejebogen.
•

Arbejdsdag i Lindholm Bokseklub
Liza indkalder medlemmerne til arbejdsdag i Lindholm Bokseklub lørdag den 28. oktober efter
træning. Dagen afsluttes med pizza-hygge. Indkaldelsen sker via Facebook.
René, Henrik, Ulla, Charlotte og Liza deltager fra bestyrelsen.

7. Input fra medlemmer
• Intet.
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8. Arrangementer i Lindholm Bokseklub
• LBK Julefrokost v/René
Det blev besluttet, at julefrokosten afholdes lørdag den 18. november kl. 14.00. Pris for mad bliver
200,00 kr./person. Drikkevarer betales særskilt under julefrokosten.
René undersøger sted for afholdelse. Liza inviterer sponsorere (Pakke 3) samt står for tilmelding.
Betalingen sker via MobilePay.
9. Eventuelt
• Fri træning for sponsorere (Pakke 2 og 3)
Der skal laves en liste over de sponsorere, som kan træne gratis i Lindholm Bokseklub. Disse skal
oprettes manuelt i medlemsdatabasen.
•

Opkrævning af kontingent
Charlotte opkræver i øjeblikket kontingent hos de medlemmer, der endnu ikke har fået indmeldt
sig/betalt.

10. Næste møde
• Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00
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