SABU - DaBU møde 05.06.2018 i Roskilde
Tilstede: Søren Rommelroff SR, Anna Peters AP, Lotte Rasmussen LR, Kent Hansen KH, Lars
Brovil LB, Michael Jensen MJ, Tina Hansen Berndsen THB.
Afbud: Claus Bedemann
Dagsorden:
Punkt 1 valg af ordstyrer
Kent Hansen SABU
Punkt 2 valg af referent
Tina Hansen Berndsen DaBU
Punkt 3 kl 17.20 - 19.00
Spørge runde SABU til DaBU omkring indlemmelse, hermed menes spørgsmål omkring
fremtid - økonomi - arbejdsopgaver fremadrettede.
Afsluttende med fælles strategiplan frem mod SABU rep møde.
KH: Hvad skal der ske med SABUs egenkapital? Kan man øremærke en procentdel af pengene til
breddearbejde?
LB: Sammenlægningen sker ikke af økonomiske bevæggrunde. I JABU skal de beslutte hvad en
given sum penge skal bruges til ift breddearbejde. Feks et kraftcenter der kan bruges af Team
Jylland. Dette kan feks også etableres under samme forhold på Sjælland for Team SABU.
KH: Hvad hvis klubberne kræver at nogle af pengene deles ud/tilbage til klubberne?
LB: Pengene skal komme bokserne til gode. JABU/SABU er også DaBU. Det er klubberne via
SABU der i såfald skal komme med et sådant oplæg.
SR: Har jyderne samme kontingent som SABU? Hvad med kontingentet fremover?
LB: Kontingentet vil i den nuværende situation blive fastsat på et rep.møde.
KH: Vil det være sådan fremadrettet, at klubberne selv afholder omkostningerne til D/K til de
kommende stævner?
LB: Det vil vi lade være op til repræsentantskabet
MJ: Der laves fremover om på D/K plan på både udtagelser, gradueringer mv.
LB gav herefter en kort opsummering af hvad strategisporet består af.
KH: Har DaBU tænkt sig, at gøre brug af de nuværende SABU medlemmer?
LB: Alle dem der vil gøre en indsats, og bistå med en værdiskabende indsats i DaBU er meget
velkommen. Der skal afdækkes folks kompetencer for at de så evt. kan placeres i udvalg eller lign.
SR: Hvad vil DaBU gøre for at skabe loyalitet imellem klubberne og DaBU?
LB: Det ser jeg slet ikke er et problem. Problematikken omkring udtagelser til landsholdet og øst vs
vest problematikken oplever jeg som forsvindende lille.

THB: Det oplever jeg slet ikke hvad enten jeg bevæger mig rundt i Jylland, Sjælland eller som leder
eller som træner. Folk vil gerne hinanden både på bokser, træner og lederplan. Det oplever jeg feks
til Box Camp hvert år.
SR: Er der nogen garanti for, at du fortsætter som langvarig formand.
LB: Jeg planlægger ikke, at stoppe indenfor nærmeste fremtid. Jeg vil gerne give tilbage til bokse
Danmark for de gode oplevelser sporten har givet mig. Planlægger som udgangspunkt at sidde
imellem 3-5 år på posten.
Løs snak omkring de praktiske fordele ved et samlet bokse DK, og om hvordan tidligere tiders
problemstillinger og strategier blev brugt.
SR: Skal der ikke ligges markedsstrategier og skal vi være markedsledende? Refererede til andre
kampsportsforbund.
Løs snak omkring ubrugte ressourcer, markedsføring og DIF samarbejdet.
KH: Hvordan ser i tidshorisonten for hvornår SABU kan optages i DaBU såfremt klubberne måtte
ønske det på rep mødet?
LB: I den nuværende bestyrelse ligger vi op til et sæt nye vedtægter hvor regnskabet og rep mødet
begge følger kalenderåret således, at DaBUs rep møde fremover kan afholdes i det 1. kvartal af
året/2019.
KH: Hvis der stilles forslag til det ordinære rep møde i SABU til august og dette stemmes positivt
hjem. Hvornår forventer DaBU så, at vi skal afholde det eks. rep.møde med henblik på nedlæggelse.
LB: Der forventes der er et vis tidsrum imellem de 2 møder så folk har mulighed for at deltage i det
2. møde og overveje beslutningen og processen. Tidsrammen kan være enten umiddelbart før
DaBUs ordinære rep møde d 2 september ligesom JABU gør eller ved rep. mødet der forventes
afholdt i 1 kvartal 2019 såfremt de nye vedtægter stemmes igennem ved rep mødet d 2 september
2018.
KH: Jeg er enig i, at processen ikke skal forhastes, så den korrekt forståes og folk ved præcis hvad
de stemmer om.
SR: Jeg ser ikke en hindring i, at det skal være en kort process hvis de sjællandske klubber stemmer
for en nedlæggelse ved det ordinære SABU rep møde i august.
AP: Det kan praktisk være en forhindring, at der er så kort tid mellem de 2 møder da mange
klubledere er på ferie.
SR: Hvad gør man mht sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer?
MJ: Det sker ved valg på rep mødet
Løs snak omkring emnet
SR: Er der andre åbenlyse fordele ved en sammenlægning?
LB: Der er mange bla omkring uddannelse hvor vi barsler med et fremtidigt samarbejde på den
fysiske træner uddannelses med andre kampsportsgrene.
Løs snak omkring fordele og samarbejder.
KH: Efterlyste fælles strategiplan frem imod rep mødet feks mht udmeldingen til de sjællandske
klubber d 26.06.2018.
LB: Vi vil ikke ud at “sælge ideen”, men derimod informerer omkring mulighederne, og en evt
process. En sådan strategi omkring feks fælles/enslydende udmeldinger kan ligges efter
d. 26.06.2018.
KH: For mig er det vigtigt, at alle kommer med samme udmelding.

SR: Det er vigtigt for mig, at være en prof bestyrelse og at vi er forandringsparate. Ikke alle opfatter
budskaber på samme måde.
KH: Hvornår vil DaBU gerne have en retningslinje/ønske om hvad vores midler skal bruges til.
LB: Det skal i diskuterer på jeres rep møde og komme med et oplæg.
Løs snak om oplæg til ønske om midlers øremærkning.

Punkt 4. Kl 19.15 - 20.00
Hvert SABU medlem kommer med egen holdning til indlemmelse af SABU i DaBU.
Søren: Ejerskab for processen skal lokal forankres så alle er med i processen.
SR er positivt stemt for en indlemmelse i DaBU, og kan se fordelen i udvikling på breddesiden.
Claus: Ikke tilstede men har meddelt at hans holdning er lig med SR’s.
Anna: Kan godt lide breddearbejdet og kontakten med klubberne. Vi kan ikke stoppe den udvikling
som dansk boksning er inde i. Det er naturligvis ømtålelig når 2 ting fusionere hvad enten det er 2
klubber eller om det er unioner. Vi skal stoppe med, at grave grøften imellem jyderne og
sjællænderne. AP er positivt stemt for en sammenlægning.
Lotte: Har kun været i sporten i 6 år. Har ikke forståelse for et “evt fjendskab” jyderne og
sjællænderne imellem, og er derfor positivt stemt for en sammenlægning.
Kent: Elsker mangfoldighed. Jeg har i flere år ønsket en sammenlægning, og har flere gange drøftet
dette med bla SABUs tidligere formand. Jeg vil gerne være en del af denne process. Jeg tror på det
er godt for dansk boksning med en sammenlægning. Det er vigtigt, at klubberne ikke føler, at
beslutningen presses ned over hovedet på dem.
LBs afsluttende bemærkning: Det er DaBUs bestyrelse magtpåliggende ikke at trække noget ned
over hovedet på hverken SABUs bestyrelse eller de sjællandske klubber. Det skal være en god og
ligeværdig process.

