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Baggrund og formål
Kommissoriet skal dokumentere bestyrelsens arbejde samt være et redskab til at løse Lindholm Bokseklubs
bestyrelsesopgaver – også for kommende bestyrelsesmedlemmer.
Lindholm Bokseklubs bestyrelse består af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

René Sørensen, formand
Henrik Munkholm, næstformand
Ulla Øland, kasserer
Liza Winther, sekretær
John Adora, bestyrelsesmedlem 1
Adnan Keskin, bestyrelsesmedlem 2
Rami Najmi, bestyrelsesmedlem 3
Bruno Benzon, suppleant

I Lindholm Bokseklub har bestyrelsen valgt at tilrettelægge opgaverne og fordele ansvaret herfor i fire
udvalg:
•
•
•
•

Sponsorudvalget v/René Sørensen
Trænerudvalget v/Henrik Christensen
Stævneudvalget, v/Charlotte Sølver
Eventudvalget v/Liza Winther

Kriterier for Lindholm Bokseklubs udvalg:
•
•
•
•
•
•

Udvalgene skal nedsættes af en enig bestyrelse
For hvert udvalg skal der være en ansvarlig person/tovholder
Hvert udvalg skal være repræsenteret med mindst ét bestyrelsesmedlem
Den ansvarlige person/tovholder for hvert udvalg skal orientere bestyrelsen om status i udvalget
Hvert udvalg har et budget, der skal opdateres løbende
Én gang årligt revideres kommissorierne for de enkelte udvalg

I Lindholm Bokseklubs bestyrelse har man valgt at afholde bestyrelsesmøder én gang om måneden (første
torsdag i hver måned).
Udvalgenes opgaver drøftes på alle bestyrelsesmøder.
Der bliver udsendt en dagsorden forud for hvert møde, og der bliver taget referat af alle møderne.
Referater godkendes af bestyrelsen, inden de offentliggøres på Lindholm Bokseklubs hjemmeside.
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Lindholm Bokseklubs Sponsorudvalg
Mål
Lindholm Bokseklub er en klub, som drives af frivillige ildsjæle.
Ud over medlemskontingenter og kommunale tilskud har klubben ingen faste indtægter.
Derfor har Lindholm Bokseklub brug for at finde sponsorere, som vil støtte klubben økonomisk.
Målet med sponsorudvalget er at skaffe sponsorater til klubben. Disse sponsorater skal blandt andet bruges
til, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansiere Lindholm Bokseklubs daglige drift
Indkøbe nyt træningsudstyr
Sikre de bedste træningsfaciliteter for klubben kampboksere
Støtte klubbens talentudvikling
Betale for stævnedeltagelse
Bidrage til kamptrænernes udgifter (beklædning + kørsel til stævner)
Finansiere afholdelsen af Viking Box Cup
Afholde sociale arrangementer og netværksmøder for medlemmer og sponsorer
Promovere Lindholm Bokseklub

Opgaver
Sponsorudvalgets opgaver er, at:
•
•
•
•
•

Opsøge potentielle sponsorer og fremlægge sponsoraftalen
Arrangere sponsorarrangementer (i samarbejde med Eventudvalget)
Promovere Lindholm Bokseklub og sponsorer ved stævner (i samarbejde med Stævneudvalget)
Indkøbe og bestille produkter med sponsorenes navne/logoer
Revidere sponsoraftalen én gang årligt

Udvalgsmedlemmer
Sponsorudvalget består af følgende personer:
•
•

René Sørensen (ansvarlig)
Liza Winther

Samarbejde på tværs
Sponsorudvalget samarbejder med:
•
•

Eventudvalget i Lindholm Bokseklub v/Liza Winther
Stævneudvalget i Lindholm Bokseklub v/Charlotte Sølver
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Lindholm Bokseklubs Trænerudvalg
Mål
Målet med Lindholm Bokseklubs Trænerudvalg er, at:
•
•
•
•

Videndele og erfaringsudveksle holdene imellem
Have erfarne og kompetente trænere til alle hold i Lindholm Bokseklub
Koordinere hold og træningstider, så det bedst muligt passer trænerteamet og klubbens
medlemmer
Styrke talentudviklingen på Kampbokserholdet

Opgaver
Trænerudvalgets opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilrettelægge og fordele hold og træningstider
Ansætte nye trænere
Finde afløsere ved trænerafbud
Udpege og tilmelde nye trænere til trænerkurser
Sørge for at vores boksere er på de rigtige hold – Hvem er klar som kampbokser?
Matchmake for Lindholm Bokseklub
Ansvar for lægetjek og scanninger
Talentudvikling
Koordinere breddesamlinger i samarbejde med JABU (i samarbejde med Stævneudvalget)
Koordinere sparringsaftener i samarbejde med Boxing Team Nordjylland (i samarbejde med
Stævneudvalget)

Udvalgsmedlemmer
Trænerudvalget består af følgende personer:
•
•
•
•
•

Henrik Christensen (ansvarlig)
Søren Søndergaard
René Nielsen
Søren Bruun
John Adora

Samarbejde på tværs
Trænerudvalget samarbejder med:
•

Stævneudvalget i Lindholm Bokseklub v/Charlotte Sølver
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Lindholm Bokseklubs Stævneudvalg
Mål
Lindholm Bokseklub afholder og arrangerer årligt flere boksestævner – herunder diplomstævner,
Julestævnet i samarbejde med øvrige bokseklubber samt vores eget nytårsstævne Viking Box Cup.
Lindholm Bokseklubs mål er at gøre stævnerne til en oplevelser for såvel deltagerne som publikum. Vi vil
være med til at promovere dansk boksning på bedst mulig vis.
Derudover ønsker Lindholm Bokseklub et økonomisk overskud på stævnerne, således der er mulighed for at
videreudvikle vores stævnekoncepter.
Opgaver
Stævneudvalgets opgaver er, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søge stævnetilladelser
Udsende invitationer til stævner
Leje lokaler/hal til stævner
Arrangere Viking Box Cup i samarbejde med de øvrige udvalg (se drejebogen)
Arrangere diplomstævner (se drejebogen)
Medarrangere Julestævnet i samarbejde med de øvrige udvalg og bokseklubber (se drejebogen)
Sørge for overnatning/forplejning til deltagere ved stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Koordinere frivilligt arbejde i forbindelse med stævner (i samarbejde med Eventudvalget)
Sørge for kampledere og dommere til stævner
Ansvarlig for Lindholm Bokseklubs mobile boksering (herunder opstilling og udlejning)
Ansvarlig for ringbelysning
Opdatere stævnekalender
Tilmelding til stævner
Ansvar for startbøger (i samarbejde med Trænerudvalget)

Udvalgsmedlemmer
Stævneudvalget består af følgende personer:
•
•
•

Charlotte Sølver (ansvarlig)
Ulla Øland
Adnan Keskin (ringansvarlig)

Samarbejde på tværs
Stævneudvalget samarbejder med:
•
•
•

Trænerudvalget i Lindholmbokseklub v/Henrik Christensen
Sponsorudvalget i Lindholm Bokseklub v/René Sørensen
Eventudvalget i Lindholm Bokseklub v/Liza Winther
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Lindholm Bokseklubs Eventudvalg
Mål
I Lindholm Bokseklub vægtes – ud over boksesporten – det sociale samvær højt. Klubben drives af frivillige
ildsjæle, hvorfor det er vigtigt, at der er en god stemning og et fundamentalt sammenhold blandt
medlemmer, trænere og bestyrelsen.
Derfor har vi i Lindholm Bokseklub stort fokus på at tilbyde medlemmer og sponsorer deltagelse i diverse
sociale arrangementer og events.
Opgaver
Eventudvalgets opgaver er, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangere minimum 3 events årligt
Fordele og koordinere arbejdet ved arrangementer og events afholdt af Lindholm Bokseklub
Arrangere sommerfest og julefrokost for Lindholm Bokseklubs medlemmer, trænere, ambassadører
og sponsorer
Sørge for nummerpiger til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Sørge for speaker til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Sørge for DJ til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Sørge for livestreaming til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Sørge for fotograf(er) til stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Arrangere sponsorarrangementer (i samarbejde med Sponsorudvalget og Stævneudvalget)
Koordinere deltagelse ved frivillige arrangementer, fx Sports- og Kulturmessen
Udarbejde tryksager (invitationer, tilmeldingslister, brochurer/flyers)
Promovering af stævner (i samarbejde med Stævneudvalget)
Udarbejde pressemeddelelser

Udvalgsmedlemmer
Eventudvalget består af følgende personer:
•

Liza Winther (ansvarlig)

Samarbejde på tværs
Eventudvalget samarbejder med:
•
•

Sponsorudvalget i Lindholm Bokseklub v/René Sørensen
Stævneudvalget i Lindholm Bokseklub v/Charlotte Sølver
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