Bestyrelsesmøde (telefon) d. 3. oktober 2018 kl. 19.00
Deltagere: Lars Brovil (LB) Michael Jensen (MJ) Finn Brühl (FB)
Fraværende: Anna Peters.
Referant: MJ
Godkendelse af referat af d. 19. september 2018:
Ref. godkendt.
Div. fra formanden:
Der optages 2 nye klubber under DaBU : Vadum Nordjylland og IF Sparta København.
DaBU har modtaget ansøgning fra EBBK vedrørende afholdelse af EU mesterskab i Esbjerg. Bestyrelsen
finder dette meget ressourcekrævende. Det besluttes, at økonomi prioriteres til fortsat generel udvikling.
DaBU takker for henvendelsen.
LB orienterer om proces vedr. valg af præsident for AIBA. DaBU ønsker ikke at nominere kandidat, på trods
af flere henvendelser. LB deltager i møde, EUBC. Omkostninger dækket. DK ønskes at arbejde internationalt
for DKs interesser (DIF).
Mange positive historier om boksningen på flere medier. Flere priser og udnævnelser.
Mange henvendelser om mgl. muligheder for at se godkendte boksere. Dette er under udarbejdelse. Finn
kontakter Marianne for at høre til normal procedure for hjemmesiden.
Workshop:
LB har haft møde med DIF, som er klar til at identificere rammer, ud fra bokseanalysen. Administrtivt setup
og økonomi debatteres. Workshop forventes at tage ca. 3,5 time og aftales til kl. 18.00 i Randers d. 15.
januar og kl. 18.00 d. 17. i Idrætens Hus, Brøndby.
Der debatteres egenbetaling (boksere). Alle andre forbund har hel eller høj egenbetaling. Jan Darfeld (DIF)
ventes at præsentere oplæg, som kan vendes på et best. møde.
Feedback, den digitale platform:
Bayram med forslag til informationsmøde for klubber: d. 28. nov. øst og d. 29. nov. vest. Lokaler udpeges
og sikres for wifi.
D/K udvalg:
Få tilmeldinger til forestående dommerddannelse. Påsætning øst. manglende d/k´ere.
Diplom/startbog:
Diplomkampe skal registreres. DaBU har ansvar/pligt bla. overfor DIF. Diplom faciliteret af DaBU, men
opnår ingen goodwill. Hører Tina vedr. forsøg på udfærdigelse af ”stævneskema”/registrering af diplomkampe.

Kraftcenter:
Møde med DIF. Etablering og rammer. Økonomi ? hvordan satte man det sammen ? Klubberne ønskes
involveret. Krafcenter i samarbejde med klub. Udvalgte klubber tages i dialog, deri dialog med kommunerne. Økonomisk set-up.
Elitesektionen:
Rammer for elitearb 2019. hvem ? Bruges meget økonomi på få. Hvordan bruges økonomi bedre ?
Egenbetaling. Rammer.
Bredde:
Overslag/budget ønskes. Koncentreret om få breddesamlinger. FB har indsendt forslag, som anses for godt.
Jesper og allan bedes udfærdige et budget for aktiviteter. FB koordinerer.
Funktion kasserer:
IKC (Idrættens kompetencecenter) FB mødes med.
DM 18:
Udskilningskampe i Slagelse og Gram. Vides ikke med sikkerhed, før vi ser tilmeldingerne.
Opgaver og D/K påsætning aftales til HSK (udtagelse). Deadline 3. nov. Flemming godt styr på det.
Bordet rundt:
Træneres opslag på fb. Almindeligt anerkendt, at latterliggøre og irettesætte D/K´ere.
Næste møde aftales til d. 24.10 kl. 19.00

