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Bestyrelsesmøde 08.01.2019 (telefonmøde)
Tilstede: Lars Brovil LB, Michael Jensen MJ, Finn Brühl FB, Anna Peters AP, Tina Hansen Berndsen THB
Diverse fra formanden
EUBC møde i feb. Flemming/Lars deltager.
Family sport projekt (skoler, børnehaver, SFO’er etc.) 1 uges gratis træning.
Søren Rommelhoff er kontaktperson.
Klub status / kontingent status
1 klub har meldt sig ud (Vejle), og en overvejer at melde sig ud (Felsted).
36 klubber mangler at betale kontingent.
4 klubber bevilget at betale kontingent af 2 omgange. (50/50)
LB kontakter Bornholm.
IKC - administration, fundraising support
Mail fra Lars med oplæg
Post til bestyrelsen, Hornslet DK samt kendis bokse event
LB giver besked til Stephanie Karma vedr. kendis stævne. Dette ikke kan lade sig gøre under de nuværende
regler.
MJ laver en specificering vedr beklædning under kamp som ligges officielt ud. Derudover svares Arne
personligt pr mail.
AOP / Pro stævner
Der er kommet et fælles regelsæt for rammerne omkring stævneafholdelse
Lov udvalg, aftalte set up omkring AOB / Pro aktivitet
Keld Frederiksen kigger på rammerne omkring dette
Bredde/kommunikation vedr. nye set up
Diplom:
Afholdelses klub må tage op til 50 kr i deltager gebyr.
Official (kampleder) + 1 stævnesekretær betales af DaBU
THB laver oplæg til officielt skriv til klubberne.
Unionmatch:
Kent Hansens skriv laves som officiel DaBU kontakt på alle Unionskampe. Pokaler arrangerende klub og
polititilladelsen søges af klub. DaBU dækker D/K og tilskud til lægen op til kr. 1.000.
Stævne fond + tilskud, afklaring og kommunikation
Der ydes kompensation for D/K udgiften til de stævner, der havde søgt stævnetilladelse inden 1 januar og
ved stævner med mere end 8 kampe.
Startbogs status 1.1.19
Der er generel vækst i startbogsudstedelsen.
Elite sektionen
Trupperne er ved at blive forhåndsudtaget.
Budget er modtaget d.d.
Model for egenbetaling for NM og øvrige udtagelser aftalt med ES/bestyrelse.
European Games i Minsk (Ditte Frostholm/Frederik Lundgaard Jensen) og EM Sofia rejsen faciliteres af DIF
Løs snak og ros til ESs sæson planer
DIF - status på eksekvering af strategi spor/ aftale
2 røde lamper
Kraftcentre
Den røde tråd i elitearbejdet.
DIF/T Kyø har efterfølgende haft 3 arbejdssession på denne opgave, og den er igangsat.
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Kraftcenter status
Lars orienterede. Kraftcentret i Vejle er ved at være administrativt færdigudviklet. Det støttes af bl.a.
kommunen og der pågår dialog omkring Thomas Kyøs mulige flytning til området.
Digitale udvalg, orientering Tina
Orientering fra det digitale udvalgsmøde.
Træner kursus maj/juni 2019
Kent Hansen spørges, om han vil køre konceptet videre i 2019.
Sommer Camp - udvikling af koncept
“Bokseskole” for børn i alle aldre, der placeres i skolernes sommerferie.
THB kommer med oplæg.
Netværks møde kampsportsforbund, BVDL og DGI samarbejde
“Bevæg dig for livet” DGI projekt. der søger tværfagligt samarbejde med DIF, DaBU og de andre
kampsportsforbund, har meldt sig som aktive deltagere i projektet på klubplan.
Fitness boxing -udvikling af koncept rammer og vilkår
Der søges folk i bokse DK, der vil være med til at udvikle et koncept.
THB sender mail med inspiration til bestyrelsen med noget de i Vordingborg har arbejdet med.
JM & JBM status og action
Det administrative arbejde er færdiggjort jf. FB og THB
SM
Løs snak omkring ansvarsfordeling
Næste møde
12.02.2019
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