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Brøndby 30. marts 2015 
 
 

Til alle DaBU’s klubber 
 
 
 
Det er med stor beklagelse, at vi efter vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. marts 
2015 desværre er blevet bekendt med, at formalia vedrørende afgivelse af nogle af 
stemmerne/anvendelse af klubfuldmagter ikke har været efter DaBU’s love og gældende praksis i 
unionen. 
 
Vi har efterfølgende kunnet konstatere, at ud af 61 afgivne stemmer er der kun afleveret 52 
fuldmagter. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende regler i forhold til afgivelse af 
stemmer. 
 
Men som den største skuffelse har vi desværre endvidere erfaret, at der udover ovenstående svigt er 
personer, der har afleveret fuldmagt fra en klub, man under ingen omstændigheder har tilknytning 
til. Dermed har man ved sin svigagtige handling forsøgt at vildlede/snyde andre – øjensynligt for 
selv at opnå en fordel. Andre, er i denne forbindelse alle de personer/klubber, der har brugt 
tid/penge på at deltage i ovennævnte møde. 
 
Dette tager vi på det kraftigste afstand fra. Efter vores mening er dette et klart brud på den tillid, vi 
vel alle har til/forventer af hinanden inden for Danmarks Bokse-Union. Og derudover som sagt et 
klart brud på gældende regler.  
 
Vi har forelagt ovenstående for Danmarks Idrætsforbund. DIF anbefaler, at der afholdes et nyt 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor samtlige formalia bliver overholdt. 
 
Derfor er det med stor beklagelse fra vores side, at vi hermed må indkalde til nyt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, med deraf ekstra udgifter både for DaBU og endvidere vores klubber.  
 

Mødet vil blive afholdt onsdag den 15. april. 2015. kl. 20.00.  Grøndal centret. 
Hvidkildevej 64. 2400. NV.  
 
Dagsorden samt fuldmagt er vedlagt. 
 
Venlig hilsen 
 
Benny Jørgensen 
Formand 
Danmarks Bokse-Union. 
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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Mandaternes godkendelse 
3. Ændring af DaBUs love §12, DaBUs regler §2 og, §4 stk. d), samt §6 og §8 stk. b) og d). 
 
Ændring af DaBUs love § 12: Landskampe, mesterskaber m.m. 4. afsnit: 
Nuværende tekst: Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning (DaBUs danske senior 
mesterskaber i boksning) kan kun udskrives af DaBU og afholdes i april måned. 
 

Ændres til: Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning (DaBUs danske senior 
mesterskaber i boksning) kan kun udskrives af DaBU og afholdes i november måned. 
 
Ændring af DaBUs reglement § 2 stk. d) første afsnit. 
Nuværende tekst:  
Mesterskaberne afholdes i sidste halvdel af april måned, i henhold til DaBUs love § 12 og 
Danmarks Idræts-Forbunds reglement 1 – ”Fællesbestemmelser for Danmarks Idræts-Forbunds 
Danmarksmesterskaber”. 
 

Ændres til:  
Mesterskaberne afholdes i november måned, i henhold til DaBUs love § 12 og Danmarks Idræts-
Forbunds reglement 1 – ”Fællesbestemmelser for Danmarks Idræts-Forbunds 
Danmarksmesterskaber”. 
 
Ændring af DaBUs reglement § 4 stk. d) første afsnit. 
Nuværende tekst:  
Mesterskaberne afholdes i marts eller april måned. 
 

Ændres til:  
Mesterskaberne afholdes i november måned. 
 
Ændring af DaBUs reglement § 6 stk. b) afsnit 2 – 6. og stk. d) samt §8 stk. b) afsnit 2 – 6. og 
stk. d). 
Nuværende tekst stk. b) afsnit 2 - 6:  
Efter tilmeldingsfristens udløb i lokalunionerne, sendes tilmeldingerne til DaBU. 
 

Derefter afgøres på grundlag af deltagernes kvalifikationer, i hvilke vægtklasser der skal 
gennemføres danske mesterskaber. 
 

Herefter indledes mesterskaberne i lokalunionerne frem til finalestævnet, hvor der deltager to 
boksere i hver vægtklasse fra hver lokalunion. 
 

Hvis en lokalunion ikke kan opfylde sin kvote på to boksere i en vægtklasse, er den anden 
lokalunion berettiget til at supplere op til 4 boksere i vægtklassen.  
 

Hvis der kun er én tilmelding i en vægtklasse, tildeles denne mesterskabet, såfremt han/hun 
opfylder betingelserne. Ingen kan kåres som mester på dispensation. 
 

Ændres til:  
Ovennævnte afsnit slettes. Ny ordlyd i pkt. b): Tilmelding til de danske mesterskaber sker gennem 
lokalunionen. 
 

I hver vægtklasse kan højst starte 4 deltagere. Dersom tilmeldingen i en vægtklasse er større, skal 
bestyrelsen udskrive kvalifikationskampe. 
 

Deltagerne skal opfylde betingelser i U17/U15 reglementet. Bokserne skal senest på ugedagen før 
første konkurrencedag ved lokalunionernes mesterskaber have bokset 10 kampe. 
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Nuværende tekst stk. d): Mesterskaberne afholdes af DaBU. Turneringen starter i januar og 
afsluttes over to dage med mesterskabsstævne i marts eller april måned. 
 
Ændres til: Mesterskaberne afholdes i november måned. 
 

 
PS 
Vær opmærksom på nedenstående: 
 

Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet er DaBUs højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i DaBUs 
love og reglementer. Dette består af DaBUs bestyrelse, fire medlemmer fra hver lokalunions 
bestyrelse / forretningsudvalg samt én repræsentant fra hver af de under DaBU stående 
foreninger, der alle har stemmeret. 

 

En foreningsrepræsentant kan kun repræsentere én forening og kan kun afgive 
stemme ved personligt fremmøde. Foreningerne kan alene afgive stemme ved den 
fremmødte foreningsrepræsentant, der skal være bestyrelsesmedlem eller træner 
i den klub han/hun repræsenterer. 

 

Medlemmer af DaBUs bestyrelse og lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg kan ikke møde 
som foreningsrepræsentanter og kan kun afgive stemme ved personligt fremmøde. 

 

Samtlige udvalgsmedlemmer i de af DaBUs bestyrelse nedsatte udvalg, de eventuelle resterende 
medlemmer af lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg, medlemmer af DaBUs appeludvalg, 
revisorerne og DaBUs repræsentanter i EUBC/AIBAs kommissioner, der er valgt udenfor 
repræsentantskabet og bestyrelsen, har ret til med taleret men, uden stemmeret, at deltage i 
DaBUs repræsentantskabsmøder. 

 


