
Beslutningsreferat 
DaBU bestyrelsesmøde den 13. september 2017 
 
Sted: DaBUs kontor, Idrættens Hus, Brøndby. 
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Tina Hansen Berendsen, Bo Bøgeskov, Jens Peter Zacho.  
Referent: Tina Hansen Berendsen. 
 
DaBUs bestyrelses forretningsorden 
Retningslinjer for bestyrelsens arbejde blev drøftet og man var bl.a. enige om 
at vise respekt for hinandens synspunkter. 
at der skal være åbent informationsflow og videndeling mellem alle bestyrelsesmedlemmer. 
at hvad der tales om på bestyrelsesmøderne skal holdes fortroligt. 
at det tilsigtes at bestyrelsen afholder møder (telefonisk) hver 3. og 4. uge. 
 
Nedsættelse af udvalg 
Lovudvalg: 
Formand Keld Frederiksen vil fortsætte, Finn Kristensen. Ny mand bliver Mikkel Holten Møller. 
Deres første opgave bliver revidering af vedtægter og regler. 
 
Appeludvalg: 
Formand Henrik Puggaard, Rene Fuglsang, Jørgen Holm Jensen samt suppleant Lars Korsbæk 
 
Arrangement-, Sponsor- og markedsføringsudvalg: 
Formand Flemming Nissen, Brian Andersen (Arrangementsudvalget og dets opgaver sættes som 
punkt på næste bestyrelsesmøde). 
 
Instruktionsudvalg: 
Formand Raymond Christensen, Kent Hansen, Sune Krogh 
(Afholdelse sted og økonomi tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde). 
 
Breddeudvalg: 
Formand Thomas Kyø, Kent Hansen, Finn Laumann. 
 
Dommer- og kamplederudvalg: 
Formand Jørgen Hammer Sørensen, Finn Bryhl, Henrik Andersen. 
Kategorisering af D/K er et krav. 
Udvalget skal udforme et code of conduct til D/K 
Udforme regel om at udvalget SKAL informeres ved D/K deltagelse i udlandet. 
Uddannelse nye, efteruddannelse og supervisor kompetencer skal implementeres i uddannelse. 
 
DaBUs elitesektion: 
Formand Thomas Kyø. Thomas Kyø kommer med indstillinger til ønskede medlemmer i 
udvalget. Indstillingerne skal være Lars Brovil i hænde senest søndag d. 17.09.2017. 
 
DaBUs hjemmeside 
Bestyrelsen træffer beslutning om hvordan vi hurtigst muligt får hjemmesiden opdateret både 
pr. d.d. og fremadrettet. 
 
DaBUs elitesektion – planlagte aktiviteter 
September byder på EM og landskamp i Holland. Elitesektionens aktivitetsplan rundsendes 
fremadrettet til DaBUs bestyrelse. 
 
DM 2017 
Sidste tilmeldingsfrist 20. oktober kl. 24. 
 
Økonomi 
Budget 2017, og oplæg til 2018 sendes til bestyrelsen. 
(Sættes som særskilt punkt på næste møde, hvor der skal arbejdes med budgettet i detaljen) 
 
DaBUs bestyrelse infomøder 
Bestyrelsen afholder info/åbent forum møder med klubberne. Der indlægges tid til DM i første 
omgang, herefter vurderes behovet for yderligere møder. 



Diverse post, Team Danmark invitation, AIBA, eventuelt 
Div. post og invitationer gennemgået og delt. 
Der deltages ikke i AIBA mødet i Bulgarien. Der er mere presserende opgaver i Danmark. Der 
deltages i ordinære AIBA kongresser, og den kommende ekstraordinære kongres. 
 
Næste møde, kommende action- og udviklingspunkter samt prioritering heraf 
1. Budget 2018. 
2. DaBUs kontaktpersoner i udvalgene. 
3. Arrangementsudvalget fremtidigt indhold. 
4. Instruktionsudvalgets afholdelsessted og økonomi. 
5. Hjemmesiden. 
 
Næste møde 
Mandag den 02.10.2017, kl. 20.00. Telefon bestyrelsesmøde. 
 
 


