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Beslutningsreferat
DaBU bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018
Sted:
Telefonmøde.
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Anna Peters, Finn Bryhl.
Referent: Anna Peters.

Gennemgang af sidste mødereferat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018 blev godkendt.
Orientering fra formanden
Valg af AIBA præsident er nært forestående. Der er på forhånd godkendt to kandidater, hvoraf IOC og NOC
anbefaler ikke at stemme på den ene kandidat. Lars Brovil deltager i kongressen, hvor Danmark stemmer
blankt. Bestyrelsen mener sig ikke i besiddelse af tilstrækkelig argumentation og viden til opbakning af en
enkelt kandidat.
Der har været debat omkring diplomboksning hvor der til tider har været for mange deltagere. Der er
enighed i bestyrelsen om at boksere med startbog ikke bokser diplomkampe. Bestyrelsen har besluttet at
der skal ske en opdatering omkring regler for diplomboksning.
Gamle love – Hovedbestyrelses beslutninger – er ”faldet” ud i forbindelse med omskrivningen.
Turneringer i DaBU regi, support og støtte fremadrettet (int. turneringer/AIBA kalender)
Turneringer i DK er ikke at betegne som internationale turneringer, men et klubarrangement med
deltagelse af udenlandske boksere.
DM, JM, SM og Nordiske Mesterskaber er heller ikke turneringer, men er i regelhenseende at betragte som
en AIBA-turnering, hvorfor dette regelsæt skal følges.
Support til klubturneringer i forbindelse med matchning. Der skrives ud til klubberne inden stævner.
Der skal være bedre matchning ved CUPs.
DIF workshops/Bokseanalysen
Ovennævnte afholdes den 17. januar 2019 i Idrættens Hus i Brøndby og den 15. januar i Randers.
KICK OFF
Der afholdes møde vedr. DaBUs digitale platform i Idrættens Hus den 27. november 2018
og den 29. november 2018 sted? i Vejle.
Kraftcenter
Placering, rekruttering og etablering er i øjeblikket kun i gang med BK Wedala, Vejle.
Driftsopgaver
Breve til klubberne om karantæner mv. udsendes fremover af Anna Peters.
Der skal udarbejdes et budget med en samlet beregning på opgaverne til NBM, som afholdes medio april
2019.
DM 2018 i Holstebro
Bestyrelsen fordeler opgaverne før, under og efter mesterskaberne.
Sponsorudvalget
Søren Rommelhoff i sponsorudvalget er i gang med at finde sponsorer til bredde – og ungdomsarbejdet.
Eventuelt
Parkinsonforeningen har haft medlemmer til træning hos Team Bredahl og Bokseinstituttet i København
med gode resultater.
Næste møde
Næste møde er aftalt til den 8. december 2018 på DaBUs kontor i Brøndby.
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