Beslutningsreferat
DaBU bestyrelsesmøde den 16. maj 2018
Sted: DaBUs kontor.
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Tina Hansen Berendsen, Jens Peter Zacho, Søren Rommelhoff.
Referent: Tina Hansen Berendsen.
Gennemgang af sidste mødereferat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
D/K seminar - workshop øst/vest
afholdes i Idrættens Hus den 6. juni 2018.
D/K udvalget arbejder på udtagelseskrav og evalueringsproces, som skal være færdigt senest 1. juni
2018.
Workshoppen afholdes med udgangspunkt i AIBAs nye materiale.
Lars Brovil og Michael Jensen gennemgår AIBAs nye manual på seminaret.
DaBUs bestyrelse skal godkende DK, der sendes på kursus eller udtages.
"Finger på pulsen" - DIF analysen - next step

Lars Brovil har modtaget rapporten fra DIF i dag. Rapporten udsendes i nær fremtid. Knap 70 % af
klubberne har svaret.
DIFs formand, Niels Nygaard, og DaBUs kontaktperson hos DIF vil gerne deltage i et kommende
bestyrelsesmøde af interesse for aktiviteter i specialforbundene.
DIF årsmøde 2018
Lars Brovil refererede fra mødet. Hovedemne var alders- og kønsopdeling på ledersiden. Det er et
målepunkt sammen med mangfoldigheden og FNs verdensmål (17 punkter).
Lars Brovil ønsker ideer til implementering af verdensmålene.
Markedsføring af DaBU
DIF tilbyde hjælp og strategisk sparring til markedsføring via Forbunds PR.
Lars Brovil tager kontakt for nærmere information.
DaBU repræsentantskabsmøde 2018
Repræsentantskabsmødet afholdes den 2. september 2018 på Falsled Kro (Fyn), som har god lokation og
ordentlige rammer.
Niels Nygaard inviteres til at holde oplæg omkring DIF og den nye fordeling
DaBUs udvalg

Lars Brovil orienterede;
To mandlige boksere har kvalificeret sig til VM: Nikolai og Sebastian Terteryan. og to kvindelige boksere er
udtaget til EM: Yvonne Rasmussen og Ditte Frostholm.
Lars Brovil holder møde med DaBUs elitesektion den 17. maj 2018.
Lokalunionerne
Info JABU:
Man har modtaget forslag fra en klub om at indføre en boksningens dag.
Struer Amatør Bokseklub (SAB) afholder jubilæumsstævne 75 år.
A. Olympia afholder jubilæumsstævne 100 år.
Stævneterminer bliver lagt på DaBUs hjemmeside, hvis JABUs hjemmeside lukker ned.
Der er indkaldt til formandsmøde Randers af Hornslet B.K.
Info SABU:
Søren Rommelhoff efterlyser ideer til forlængelse af sæsonen.
Bokseklubben Falken er ved at starte op, men dette bliver på bekostning af 3630 Boxing.
Dato til næste møde
Dato for næste møde aftales når resultatet for afstemningen på JABUs repræsentantskabsmøde den 24.
maj 2018 kendes.

