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Bestyrelsesmøde - telefonmøde - 25. marts 2019
Tilstede: Lars Brovil, Michael Jensen, Tina Hansen og Finn Bryhl fraværende med afbud Anna Peters.
1. Godkendelse sidste referat. Godkendt.

2. Landskamp i Gilleleje bliver en unionsmatch med et udvalgt hold, da mange vores elite bokser er
optaget af andre opgaver.
3. Bestyrelsen har givet en sag videre til appeludvalget omkring en suspension af et medlem fra FAK
Aarhus.
4. Diverse post gennemgået.
5. Repræsentantskabsmødet bliver d. 02/06-2019 kl. 10.00 på Fjeldsted Skovkro, i Ejby på Fyn, samme
sted som sidste år.
6. Da Jan Darfeldt vores DIF konsulent har valgt at gå på senior ordning, har vi fået tilknyttet Liselotte
Byrnak som ny konsulent.
7. Den digitale platform er ved at være køreklar, og vil blive afprøvet i forbindelse med NBM i Jyllinge.
8. Kraftcenter i Vejle afventer vi et møde med Vejle Kommune.
9. Michael Jensen vil fremover opdatere diverse på DaBUs hjemmeside.
10. Problemstillingen om mester uden kamp ved diverse mesterskaber vendes d. 13/04-2019 med
arrangementsudvalget.
11. D/K påsætter i sæson 2019/2020 vendes på et møde med Jørgen Hammer og Michael Jensen i
forbindelse med Nordiske mesterskaber i Finland.
12. Der afholdes D/K seminar i Juni måned nærmere dato kommer senere.
13. Der afholdes møde med DIF og inviterede trænere d 02/04-2019, fra bestyrelsen deltager Tina og
Michael.
14. AIBA har netop varslet nye regler, desuden afventer vi ny Præsident, så snart vi ved mere bliver i
informeret.
15. Bestyrelsen vil inden næste sæson holde møde med de klubber som afholder Box Cup for at høre om
der er ting vi kan hjælpe med.
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