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Beslutningsreferat
DaBU bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Sted:
Tilstede:

Idrættens Hus.
Lars Brovil, Michael Jensen, Tina Hansen Berendsen, Anna Peters, Finn Bryhl,
Marianne Prosch Andersen.
Referent: Marianne Prosch Andersen.
Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.
Bestyrelsens forretningsorden
Lars Brovil gennemgik bestyrelsens forretningsorden.
Opgaveløsning skal være koordineret efter aftale med formanden.
Den nye bestyrelse tog forretningsordenen til efterretning uden yderligere bemærkninger.
(Bestyrelsens forretningsorden kan læses her).
Bestyrelsens konstituering
Lars Brovil foreslog at Michael Jensen fortsætter som næstformand og at Finn Bryhl indtræder på
kassererposten samt at Anna Peters og Tina Hansen Berendsen fortsætter som menige medlemmer.
Der oprettes til DaBU mailadresser til alle i bestyrelsen.
Tina Hansen Berendsen har brug for en pause på grund af arbejdspres og bad derfor om orlov i forhold til
bestyrelsesarbejde frem til årsskiftet.
Nedsættelse af div. udvalg:
DaBU elitesektion
Formand Thomas Kyø og medlemmer Rachid Idrissi, Michael Ørholst.
Kontaktperson Lars Brovil.
Arrangementsudvalg
Formand Flemming Nissen og medlemmer Brian Andersen, Hans Boesen.
kontaktperson Finn Bryhl.
Uddannelsesudvalg
Træneruddannelse: Thomas Kyø
D/K uddannelse: Jørgen Hammer Sørensen
Klubsupport/uddannelse: Lars Brovil
kontaktperson Michael Jensen
D/K udvalg
Formand Jørgen hammer
kontaktperson Michael Jensen
Udnævnelse af øvrige udvalgsmedlemmer afventer.
Markedsføring og sponsorudvalg
Formand Søren Rommelhoff
Kontaktperson: Lars Brovil
Lovudvalg
Formand Keld Frederiksen og medlemmer Finn Kristensen, Mikkel Holten Møller.
Kontaktperson Lars Brovil
Appeludvalg
Formand Henrik Puggaard og medlemmer Jørgen Holm Jensen, Rene Fuglsang.
Kontaktperson Lars Brovil
Digitalt udvalg
Bemanding afventer.
Der skal på sigt også være en tovholder på drift af den digitale platform.
DaBU breddeudvalg
Team øst: Jesper Christiansen
Team vest: Allan Nielsen.
Kontaktperson Anna Peters.
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Diplomstævner
Diplomstævner øst: Kent Hansen.
Diplomstævner vest: Flemming Nissen.
Kontaktperson: Tina Hansen Berendsen.

Diplomstævner vest varetages i en overgangsperiode af Flemming Nissen - Der findes en langtidsholdbar
løsning indenfor kort tid.
Bestyrelsens kontaktperson udarbejder et sæt retningslinjer sammen med udvalgsmedlemmerne for det
pågældende udvalgs arbejde.
Der vil blive udbetalt refusion for planlagte stævner, men der skal udarbejdes retningslinjer for fremtidige
stævner. Vi finder et unionsmatch og bestyrelsen sætter de personer, der har sagt ja til opgaven i
stævne for at udarbejde fremtidige retningslinjer, når de planlagte stævner er afviklet.
Der er planlagt en træningssamling i Jylland i oktober og en i november og en i oktober.
Lars Brovil skulle have haft møde med Jan Darfelt i dag omkring oprettelsen af kraftcentre m.m., men
mødet blev aflyst på grund af sygdom. Mødet er udskudt til den 2. oktober.
--Skal vi have flere kraftcentre, skal de være stationære. Vi skal afklare hvad kommunen skal byde ind
med og hvad DaBU skal byde ind med. Der skal være tre kraftcentre i gang i 2021.
--Den Digitale bokse platform - kl. 18:00
Besøg Bayram og Densia fra Athletworld for gennemgang af platformen.
▪

Det er kun DaBU som kan oprette klubber og som kan slette dem igen.

▪

Klubbens medlemmer bliver delt i motionsmedlem eller kampbokser.

▪

Når startbogen bliver godkendt bliver startbogen lagt ind med nummer.

▪

Man kan opsætte systemet med en mulighed for at give notifikation til klubbens mail
om at de skal gøre dette eller hint.

▪

Man kan ikke kontakte andre uden at man har en rolle i systemet: matchmaker eller lignende.

▪

Man kan kommunikere direkte til en gruppe, altså eksempelvis trænere eller andre.

Bayram undersøger om der skal forældreaccept for boksere under 18.
Sæsonen går fra 1. august og et år frem (til 31. juli).
Det aftales på næste bestyrelsesmøde hvornår Bayram kan afholde orienteringsmøder i øst og vest.
Bayram udarbejder en informationsside, som kan rundsendes til klubberne.
Bayram sender password m.m. ud i næste uge og bestyrelsen tester de næste 14 dage.
Vi starter den 1. januar 2018. Platformen starter op i forbindelse med kontingentindbetalingen.
Mesterskaber DM/NBM/SM/ JM
DM 2018
Forberedelserne kører som de skal. Der var møde i går.
JM 2019
Man har i Jylland holdt begyndermesterskaber U15 og U17 sammen med JM. Man vil gerne fortsat holde
det sammen med JM, men holde finalerne ved et andet stævne senere.
Jyske begyndermesterskaber holdes 19.-20. januar 2019.
Det er 100 års jubilæumsstævne. Der er ikke lavet aftale om nationale begyndermesterskaber endnu,
men der er to klubber som har meldt sig. Der er deadline for tilmelding den 30. september.
SM 2019
Der er lavet aftale med Korsør Amatør Bokseklub. SM holdes 2. og 3. marts 2019.
NBM 2019
Der er kommet en forespørgsel om udskilningskampe ved stævnerne den 9. november i Gram og
Slagelse.

3
Diplomstævner
Rigtige stævner kræver polititilladelse det gør diplomstævner ikke. Derfor må rigtige stævner og
diplomstævner ikke holdes samme sted.
Retningslinjer for diplomboksning bliver opdateret og kommer til at ligge som en bestyrelsesbeslutning til
DaBUs love.
Ved stævner skal man som udgangspunkt skal man gå efter, at der er 5 dommere, men der vil være
tidspunkter hvor det ikke kan lade sig gøre, så må man afvikle stævnet med 3 dommere.
Hjemmesiden/DaBUs Facebook side
Opdatering på Facebook og DaBUs hjemmeside. Alle informationer skal lægges på DaBUs hjemmeside
først og derefter på Facebook.
JABUs og SABUs hjemmesider skal ændres til DaBU Team øst og DaBU Team vest.
Henvendelse vedr. udarbejdelse af historisk arkiv
Bestyrelsen motiverer ideen og vil gerne benytte sig af at Hans Boesen arbejder videre med
udfærdigelsen af at data til et historiearkiv.
Lars Brovil aftaler nærmere vedrørende afhentning/aflevering af materiale bilag mellem DaBU og Vejle.
Omkostninger vedr. drift og udfærdigelse historiedatabasen dækkes af DaBU.
Det er en forudsætning at der er adgang til arkivet/den historiske database via DaBUs hjemmeside.
DaBUs bestyrelse takker Hans Boesen for at han vil påtage sig opgaven.
Økonomi
Status fra SABU: Beløbet går over på DaBUs konto i morgen.
Bestyrelsen har besluttet at indhold i depoter bibeholdes, men flyttes til DaBUs bank.
Lars Brovil orienterede om at muligheden for ændring af bankforbindelse er ved at blive undersøgt og at
der er kontakt med flere banker.
Bordet rundt
Michael Jensen fortsætter med at tale med journalistkontakt om deltagelse i radioudsendelse.
Der er halvårsstatus på strategisporten den 18. december.
Der er aftalt status i forhold til strategisporet 2. oktober aftale om workshop kraftcentre problematikken.
DIF budgetmøde 2018 den 28. og 29. september, Lars Brovil deltager.
Lars Brovil har møde med DIFs konsulent for internationale relationer den 25. september i forbindelse
med AIBA Congress og valg af præsident til AIBA.
AIBA Congress holdes 2. og 3. november, Lars Brovil deltager.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober kl. 19.00 (telefonmøde).
Mødet sluttet kl. 22.10

