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Bestyrelsesmøde 08. maj 2019 DaBUs kontor
Tilstede: Lars Brovil LB, Michael Jensen MJ, Finn Brühl FB, Anna Peters AP, Tina Hansen Berndsen THB
Sidste referat
Godkendt
Diverse orientering fra formanden
Bestyrelsen takker Finn Kristensen for hans indsats med udstedelse af stævnetilladelser. Efter
repræsentantskabsmødet overgår opgaven til Finn Brühl.
AOP / Pro stævne - dokumenter udformning lov udvalg
MJ kontakter Keld for udformning af kontrakt omkring rammer i forhold til landsholdsboksere og et aftale
dokument for ikke landsholdsboksere. Kontrakter for DaBU aktive landsholdsboksere, der ønsker at bokse
prof kampe, skal underskrives af klubrepræsentant, elitesektionen og bokseren.
Vedtægter
Ingen optimeringsideer.
Bestyrelsesbeslutning om at der i DaBUs love skal indføres, at klubberne i deres lokale
indmeldelsesblanketter skal påføre, at deres medlemmer er indforstået med de optages i DaBUs
elektroniske platform.
Elite sektion status
Bestyrelsen inviterer ES til møde efter rep mødet med henblik på drøftelse af den kommende sæson.
Danske turneringer
DaBU øst turneringerne inviteres til et møde på DaBUs kontor i forhold til DaBUs støttemuligheder for at få
en ensartet ramme og afvikling.
DaBU vest inviteres til et møde strategisk godt sted i Jylland til samme type møde.
Landskamp status og projekter – orientering
FL og LB har møde i næste uge med BK Wedala, og Vejle kommune vedr. oplæg fra DR TV om at facilitere
3-4 landskampe i sæson 19/20.
Kraftcenter status - + 2 udvikling center
Bestyrelsen tager kontakt til 2 klubber (1 øst og 1 vest) for at opnå aftale om kraftcenter etablering.
Digitalt udvalg, orientering Tina
THB orienterede kort om status
Fitness boxing -udvikling / arbejdes gruppe status v/ Tina
Præsenteres i forbindelse med en breddesamling i HT, hvor bestyrelsen vil være til stede.
Bokspoint system
Det ny indkøbte system er ankommet. Aftalt at THB indkøber ny bærbar computer, der lever op til
systemkravene for at etablere systemet.
Mester uden kamp problematik
Bestyrelsesbeslutning om: “Mester uden kamp” i forbindelse med mesterskaber. Regler herfor udsendes
senere.
DM 2019
Afholdes i Jyllinge, og der blev kort snakket rammer og aftaler.
Administrative set up pr. 3. juni
DaBU glæder sig til at byde velkommen til Signe Ellegaard på kontoret. Der blev snakket kort omkring
opstart og opgave portefølje.
Diverse bordet rundt
Løs snak
Næste møde
11. juni 2019 på DaBUs kontor.
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