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Beslutningsreferat
DaBU bestyrelsesmøde den 8. december 2018
Sted:
DaBUs kontor.
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Anna Peters, Finn Bryhl.
Referent: Anna Peters.

Gennemgang af sidste mødereferat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 blev godkendt.
Drift diverse
DaBUs bestyrelse vil fra 2019 have kontortid mandag-torsdag fra kl. 18 til 21.
AOB/Prof aktivitet, udvalg - rammer og vilkår
Lars Brovil og Michael Jensen har holdt møde med Jesper D. Jensen, formand for Dansk Professionelt
Bokse-forbund (DPBF), om rammeaftale for samarbejde med DPBF omkring AOB/PRO stævner.
Der udsendes separat information på det nye setup så snart det er endeligt godkendt hos begge
bestyrelser. Informationen forventes udsendt uge 1/2019.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg: DaBUs AOB/PRO. Medlemmer: Thomas Møllenberg, Arne Christensen,
Thomas Kyø. Bestyrelsens kontaktperson: Michael Jensen.
Man kan være fælles om det meste. Dog vil officials, handsker, håndbind etc. være forskellige.
Alle boksere skal efterleve DaBUs regler og Dansk Professionelt Bokse-forbunds regler.
Der skal være et break mellem konkurrenceaktiviteter til AOB. 14 dages pause efter 1-4 omg. kampe og 1
måneds pause efter 6-10 omg. kampe.
DaBU er i dialog med DaBUs lovudvalg om udformning af aftalesetup, der regulerer mellem aktivitet i
AOB/DaBU regi og Pro regi. Ligeledes tænkes eventuelle manager- og promotoraftaler ind i det aftalte
format. Den endelige aftale forventes udarbejdet til uge 2/2019.
Diplom/breddearbejde - budget og rammer pr. 1. januar 2019
Sæson 2018/19 aktiviteter støttes. Sæson 2019/20 er der nye aftaler. Der afsættes midler i det nye budget
til bredde øst/vest.
DaBU afregner pr. 1. januar 2019 og fremover klubbens omkostninger til kampleder og DaBUs tovholder for
diplomaktivitet.
Regelsæt:
Diplomboksning: Max. 30 kampe pr. stævne.
Omgange af 3x2 minutter og 3x11/2 minutter.
Boksere med startbog få kampe (1-3) kan deltage (Skal aftales mellem de 2 klubber).
Den arrangerende klub kan (frivilligt) opkræve 50 kr. deltagergebyr pr. bokser.
Mesterskaber
JM 2019 begynder (JBM) afholdes i Herning den 19.–20. januar 2019.
JM 2019 Elite (JM) afholdes i Vejle den 25.–26. januar 2019.
Flemming Nissen og Hans Boesen er tovholdere. Vejle står for sekretæropgaver og tidtagerfunktionen.
SM 2019 afholdes i Korsør den 1.–3. marts 2019.
NBM 2019 afholdes i Jyllinge den 26.–28. pril 2019.
Den digitale platform
Forløbet af de to Workshops evalueres med Athlete World.
Den digitale platform/Digitalt udvalg har fået mailadressen: dabuplatform@dabu.dk og er nu bemandet
med: Peter Søndergaard, Bokseklubben Limfjord, Erik Bomholt, Nyborg Bokseklub, Bayram Sen, Athlete
Wold samt Tina Hansen Berndsen, kontaktperson DaBUs bestyrelse.
Der udsendes info til klubberne i uge 51.
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DaBUs hjemmeside
Det er et stort ønske fra DaBUs klubber at DaBUs hjemmeside bliver mere funktionel og nutidig.
Michael Jensen er tovholder på denne opgave. Den nye hjemmeside vil blive udviklet sideløbende med
driften af DaBUs nuværende hjemmeside, således at DaBU på intet tidspunkt står uden hjemmeside.
DaBUs nye hjemmeside forventes færdig omkring 1. august 2019.
Markedsføring
DaBUs markedsførings- og sponsorudvalg ved Søren Rommelhoff har et projekt i gang med
Parkinsonforeningen. Der skal uddannes trænere til at hjælpe parkinsonramte. Indtil videre er 3 klubber
med i projektet. Det er TEAM Bredahl, Bokseinstituttet og BK Wedala. Der vil løbende blive informeret på
DaBUs hjemmeside om projektet.
Elitesektionen og trænerkurser
Uddannelsesforløb forventes at foregå i perioden maj – september 2019.
Elitesektionens trænerkurser afholdes med primært fokusområde på det boksning- og træningsfaglige.
Rammer herfor afstemmes med elitesektionen.
Bredden søger øvrig træneruddannelse. DaBUs bestyrelse vil gerne hjælpe til med at motivere.
Kent Hansen står for motionstræneruddannelsen.
Supervisoruddannelse
Der forsøges gennemført supervisoruddannelse i starten af 2019.
Nyhedsmail udsendes så snart detaljer foreligger.
Sponsoraftale med BudoExperten
Der afholdes møde med BudoExperten den 18. december 2018.
Her vil også blive forhandlet aftale om en kollektion, som kan købes af klubberne med stor aftalerabat
Budget 2019
Kontingent for 2019 består af:
Kontingent til DaBU 5.000 kr., diplom-/breddeaktiviteter + udvikling 3.000 kr.
samt kollektiv forsikring 500 kr. I alt 8.500 kr.
Næste møde
Næste møde i januar 2019,
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