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Bestyrelsesmøde Brøndby 12.02.2019
Tilstede: Lars Brovil LB, Michael Jensen MJ, Finn Brühl FB, Anna Peters AP, Tina Hansen Berndsen THB
1. Godkendelse sidste referat
Godkendt.
2. Diverse fra formanden
Løs snak.
3. Ordinær general forsamling maj/juni 2019
02.06.2019 i samme lokation som 2018.
4. Klub status diverse
Update på betaling af klubkontingent og antal af klubber.
Ang. ny kontingentmodel er der modtaget 5 officielle henvendelser fra jyske klubber (herunder en
der truer med politianmeldelse). Alle har fået tilsendt udførlig forklaring på elementerne i
kontingent opkrævningen. Bestyrelsen har ligeledes modtaget henvendelser for fremtidig
kontingent opkrævning med størrelsesforslag.
Forslag:
• kr. 25.000 i kontingent, og så tilbagebetales der ved sæsonafslutningen alt efter hvor mange
stævner klubben har afholdt. (Eksempelvis 10.000 kr.)
Bestyrelsen respons på disse henvendelser skal fremsendes som forslag til kommende ordinær
generalforsamling.
LB deltager efter ønske på bestyrelsesmøde i Champs Camp 14.2.2019.
5. AOP / Pro stævne
Møde med Peder Forsmann vedr samarbejdsaftale. Efterfølgende udarbejdes samarbejdsaftale med
boksere/managere/promotorer.
6. Elite sektion status
Telefonmøde med ES afholdt 05.02.2019. Aftalt rammer og vilkår for træningssamlinger samt
kommunikation omkring dette.
7. Landskampe Blokhus – Gilleleje
Store Bededag i Blokhus. (Kyø ansvar).
Gilleleje ugen efter bliver Unionskamp (THB koordinator).
8. Breddearbejde kommunikation vedr. nye set up. se oplæg fremsendt
Se separat dokument.
9. Kraftcenter status - action
Møde afholdt med Vejle kommune. Yderligere dialog indledes med henblik på etablering inden
sommerferien. Der er ligeledes indledt samarbejde med DR Syd omkring landskampafvikling i Vejle.
10. Digitalt udvalg, orientering Tina
Målsætning er test af systemet til begynder DM
11. Trænerkursus maj/august 2019 status
Der er efterspørgsel herpå, og de er lagt på hjemmesiden.
12. Fitness Boxing -udvikling / arbejdsgruppe
THB kontakter Theo Refsgaard, Randi Dornhoff Esbensen, June Svendsen samt Tony Kristiansen for
oprettelse af arbejdsgruppe.
13. DaBU Sommer camp - tænker og idéer samt next step
Punkt tages op på næste møde igen
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14. Arrangementudvalget status
Bestyrelsen efterspørger oplæg til diskussion fra arrangementudvalget til problematikken vedr
mestre uden kamp. Selektiv vurdering af evt. mestre uden kamp. Herunder kriterier for dette.
Det vedtages ved alle fremtidige DaBU arrangementer for kategorien begynder, at reglen om 1
kamp gælder fra indvejningsdatoen og ikke på tilmeldingsdatoen.
15. Boks pointsystem
Bestyrelsesbeslutning om at købe et opgraderet Box Point System.
16. SM + SBM 2019
Stig Bøgeskov har møde med Korsør vedr. praktiske opgaver 13.02.2019.
Henrik Andersen/THB tager sig af indvejning til ordinært mesterskab.
Kent Hansen/MJ tager sig af indvejningen til begynder mesterskab.
AP er sekretær.
Trænermøde tager MJ, FB og Jørgen Hammer sig af.
Medaljer er indkøbt.
AP kontakter Stig med armbånd til officials til SM.
Bedste tekniker i tunge klasser fra 69 kg.
Bedste tekniker i lette klasser op til 69 kg.
Bedste bokser.
Bedste klub (vandrepokal).
17. DM 2019
Afbud på opgaven fra Gilleleje BK.
18. Administrative setup
Et evt. fremtidigt setup diskuteret.
19. Hjemmeside status
Stig Bøgeskov har fået adgang til at kunne lægge resultater op fra DaBU arrangementer.
Der arbejdes fortsat på at finde en løsning mht. MJs adgang.
20. Bestyrelse godkendelse af digital afregning
Bestyrelsen har godkendt digital afregning.
21. Bordet rundt
MJ efterspørger visitkort.
LB undersøger indkøb af lille handske med DaBU logo.
MJ orienterede om et radioprogram, som han deltager i.
AP anmodede bestyrelsen om tilskud (kr. 1.000) til lægen til Unionsmatchen i Helsinge. Dette blev
bevilget.
FB deltog i generalforsamling i Skanderborg BK.
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