Beslutningsreferat
DaBU bestyrelsesmøde den 13. februar 2018
Sted: Jyllinge.
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Tina Hansen Berendsen, Bo Bøgeskov, Jens Peter Zacho.
Referent: Tina Hansen Berendsen.
Gennemgang af sidste mødereferat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Konkurrencereglement - status
Graviditetserklæring for piger under 15 år bortfalder 1. marts 2018.
Vi afventer en fortolkning fra Lovudvalget omkring opvisningskampe.
NBM 2018
Ingen ændringer i forhold til økonomi og afvikling.
Struktur workshop
Lars Brovil orienterede fra møde med DIF vedr. kommende workshop. Oplæg kommer på mail i næste
uge.
AIBA ekstraordinær kongres
Lars Brovil orienterede om forløbet af kongressen: Den konstituerede formand trak sig og anden
konstitueret formand blev indsat, hvilket IOC ikke acceptere og AIBA risikerer økonomisk straf, hvis ikke
visse krav bliver opfyldt.
Ved OL 2020 bliver der 8 vægtklasser for mænd og 4 vægtklasser for kvinder.
Netværksmøde for kampsportsforbund
Lars Brovil har deltaget i netværksmøde for kampsportsforbund i Århus. Der blev drøftet
"hverdagsproblemer” i kampsportsgrene. Der er mange fælles udfordringer. Man talte om platforme. For
eksempel uddannelse af trænere og ledere i klubberne. Der kommer oplæg til inspiration, og der skal
tales mere om eventuelt samarbejde.
Anti Doping Danmark - mødeinvitation
Mødeinvitation sendes videre til elitesektionen.
DIF netværksgrupper - DaBU deltagelse
DaBUs sportschef er med i gruppen for talentspotting og talentpleje. Der er møde den 14. marts 2018.
En fra bestyrelsen skal også gerne deltage. Lars Brovil deltager.
Digital platform
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.
DaBUs udvalg

Lovudvalget: Udvalget kommer meget snart med oplæg til nye vedtægter.
Elitesektionen: DaBUs bestyrelse hjælper elitesektionen med at få lagt en mere fast ramme og
udarbejdet et års hjul for aktiviteter (samlinger m.m.) Arbejdet får høj prioritet.
Lokalunionerne
Info JABU: Jens Peter Zacho orienterede om breddetiltag.
Info SABU: Bo Bøgeskov oplyste, at aktivitetsniveauet er tilfredsstillende.
Dato til næste møde
Tirsdag den 3. april 2018, kl. 20.00. Telefon bestyrelsesmøde.

