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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2018 

I Danmarks Bokse-Union, afholdt søndag den 2. september 2018 på Fjeldsted Skov Kro, Store landevej 
92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby. 
 
1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, som blev enstemmigt valgt. 
 Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse m.m. til  
 repræsentantskabsmødet var bekendtgjort og rettidigt udsendt i henhold til DaBUs love. 
 Valg af stemmetællere: Carsten Møller Nielsen og Steen Westergaard. 

 
2. Mandaternes godkendelse 

64 stemmer i alt 

 Mandaterne blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Efter mandaternes godkendelse blev repræsentantskabsmødet suspenderet for et indlæg af DIFs 
formand Niels Nygaard. 

 
3. Bestyrelsens beretning 

Lars Brovil forelagde bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger. 
 
Efter bestyrelsens beretning blev repræsentantskabsmødet suspenderet for overrækkelse af 
æresbevisninger: 
 
Lars Brovil overrakte æresbevisningerne: 
Årets klub til både Bokseklubben AIK Roskilde samt Jyllinge Boxing Team. 
Årets ungdomsklub (knejtepokalen) til Herlev Boxing. 
Årets leder til Shahbaz Aslam, Vollsmose Boxing. 
 
Raymond Christensen og Finn Kristensen blev udnævnt til æresmedlemmer i DaBU. 
Jubilæumsdiplom blev overrakt til Sømændenes Idrætsklub Fight og til A. Olympia. 
 
Thomas Kyø overrakte æresbevisningerne: 
Ekstraordinær indsats til: 
Mathias Hansen, Aabenraa Bokseklub. 
Sebastian Terteryan, Hornslet Bokseklub. 
Bedste bokser kvinder til Yvonne Bæk Rasmussen, Herlev Boxing. 
Bedste bokser mænd til Frederik Lundgaard Jensen, Pandrup Bokseklub. 
 
Herefter genoptoges repræsentantskabsmødet. 
 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Tina Hansen Berendsen gennemgik regnskabet. 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 
5. Udvalgenes beretning 

a) Breddeudvalget 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

b) Dommer- og Kamplederudvalget 
Jørgen Hammer Sørensen ønskede ud over den skriftlige beretning at fremhæve at reglerne skal 
overholdes. Der skal dømmes med 5 dommere og ikke 3 dommere og der skal vejes på alle 
kampdage. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

 
c) Instruktionsudvalget 

Raymond Christensen forelagde udvalgets beretning og oplyste, at det var hans sidste beretning, 
da han allerede for et år siden havde meddelt bestyrelsen at han trådte tilbage fra posten efter 
denne sæson.  
Beretningen blev taget til efterretning med stående applaus. 

 
d) Lovudvalget 

Keld Frederiksen havde ikke yderligere kommentarer til udvalgets beretning. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
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e) DaBUs elitesektion 
Thomas Kyø forelagde udvalgets beretning. 
Udvalgets beretning blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 

f) Arrangements-, Sponsor og Markedsføringsudvalget 
Flemming Nissen havde ikke yderligere kommentarer til udvalgets beretning. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

 
Mødet blev herefter suspenderet for en kort kaffepause og genoptaget kl. 14.45. 

 
6. Indkomne forslag 

DaBUs bestyrelse har fremlagt forslag til ændring af DaBUs love. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på at det fortsat hedder DaBUs love og ikke vedtægter som der 
står i forslaget. 
 
Da det er en lovændring skal der være mindst 2/3 flertal for godkendelse af forslaget og da der er 
64 stemmeberettigede tilstede vil det sige, at der skal være mindst 43 stemmers flertal. 
 
§6 
Benny Jørgensen kom med modforslag om at de kritiske revisorer skal bevares. 
Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 
17 stemte for modforslaget. Forslaget var dermed faldet. 
 
§ 8 
Erik Bomholt, Nyborg Bokseklub, stillede modforslag om at man gerne må sidde i en 
klubbestyrelse og samtidig sidde i DaBUs bestyrelse. 
10 stemte for modforslaget. Forslaget var dermed faldet. 
 

 Bestyrelsens forslag til ændring af DaBUs love blev vedtaget med mere end 2/3 dels flertal. 
 
7. Valg til bestyrelsen ifølge lovene 

Da Benny Jørgensen trådte tilbage udenfor tur sidste år er Lars Brovil på valg for 2 år i år og er 
villig til genvalg. 
Lars Brovil blev genvalgt uden afstemning med akklamation. 
 
På grund af det vedtagne lovforslag er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Det vil sige at Tina 
Hansen Behrendsen og Michael Jensen også er på valg. De er begge villige til genvalg. 
 
Forslag fra DaBUs formand til nye medlemmer i den kommende bestyrelse er Anna Peters og Finn 
Bryhl. Begge er villige til valg. 
 
Alle blev valgt uden afstemning med akklamation. 
 
Tina Hansen Behrendsen og Michael Jensen er valgt for 9 måneder og Anna Peters + Finn Bryhl 
er valgt for 1 år og 9 måneder. 
 

8. Valg til appeludvalg ifølge lovene: 

Formand Henrik Puggaard – er på valg og villig til genvalg. 
Medlem Rene Fuglsang – er på valg og villig til genvalg. 
Lars Korsbæk er på valg som suppleant og villig til genvalg. 
Alle blev genvalgt uden afstemning med akklamation. 

 
9. Valg til  revisionsudvalg ifølge lovene: 

Steen Westergaard – er på valg og villig til genvalg. 
Punktet udgår på grund af de vedtagne ændringer af DaBUs love. 
 

10. Eventuelt: 

Lars Brovil havde en enkelt stafet fra den tidligere bestyrelse, nemlig uddeling af en guldnål til 
Erling Sørensen, Grenaa Bokseklub, som har været forhindret i at deltage i de sidste to 
repræsentantskabsmøder. Kaj Sørensen modtog guldnålen på Erling Sørensens vegne. 
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Henrik Andersen bad bestyrelsen overveje at få indføjet valg af suppleant til bestyrelsen i DaBUs 
love. 
 
Jørgen hammer Sørensen påpegede at der for boksere under 18 år skal foreligge en underskrift 
fra værge eller forældres underskrift på lægekortet. 
 
Jesper Christiansen, Kalundborg, spurgte om den nye digitale platform vil give mulighed for 
digital indlevering af eksempelvis stævneresultater. Lars Brovil svarede at dette var indeholdt i 
den digitale platform. Det er tanken at skemaer m.m. vil ligge elektronisk så man kan taste 
direkte i dem og sende dem videre. 
 
Til slut takkede Lars Brovil repræsentantskabsmødet for opbakningen og tilliden og ønskede alle 
god tur hjem. 
 


