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Referat DaBU Bestyrelsesmøde 5/2019
11. juni 2019 Brøndby
Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Tina Hansen Berndsen (THB), Finn Bryhl (FB), Signe Kirse
Ellegaard (SKE)
Afbud: Anna Peters (AP)

Velkommen
Samlet første gang efter repræsentantskabsmøde 2. juni, konstituerer bestyrelsen sig med MJ som
næstformand, FB som kasserer, THB og AP som menige medlemmer.

1. Opfølgning på formøder til repræsentantskabsmøde
•

MJ laver skriftlig vejledning for afholdelse af diplomstævner, inkl. at kampleder giver
introduktion til trænere.
Der drøftes om DaBU skal påsætte kampledere til diplomstævner, eller klubber selv kan rekvirere
kampleder? MJ undersøger og vender tilbage til bestyrelsen.
• Motivationsfaktor for stævneafholdelse, hvis arrangørklub får 3 kampe på stævneprogram?
• Rammerne for DaBU Bredde / Ungdomsarbejde 1.5.2019-30.4.2020 til hjemmesiden: SKE.
• Til brug ved næste repræsentantskabsmøde udarbejdes en skabelon for udformning af
udvalgsberetninger i repræsentantskabsmateriale: SKE

2. DaBU Strategiplan 2018-2021
I dag 11. juni har LB og SKE haft møde med DaBU’s tilknyttede DIF konsulent Liselotte Byrnak for
en halvårsstatus på vores 4-årige strategiaftale med DIF. Det var et positivt møde, hvor de
definerede procesmål for 2019 blev gennemgået. Samlet set er vurderingen fra os og DIF, at om
end med forsinkelse ift. Kraftcenteretablering, så er der nu opbygget et fornuftigt fundament, og
vi arbejder i den rigtige retning og prioriterer strategisporet om at styrke talentudviklingen
gennem en rød tråd i konkurrenceboksning fra begynder til elite, træneropkvalificering, kraft- og
udviklingscentre.

3. Handlepunkter fra repræsentantskabsmøde
Afventer referat fra repræsentantskabsmødet.

4. Repræsentantskabsmøde 2020
Næste repræsentantskabsmøde fastlægges til søndag 17. maj 2020.

5. Udvalg- og arbejdsgrupper – sammensætning sæson 2019/2020
Startbøger godkendes og udstedes i øst af Lotte Rasmussen (suppleret af AP), og i vest af Finn
Kristensen: http://www.dabu.dk/startbogskontrollanter/
Bestyrelsen er opmærksom på, at oversigter over startbøger øst/vest skal opbevares jf.
persondataforordningen. TBH og SKE aftaler hensigtsmæssig dokumenthåndtering.
Udvalg: http://www.dabu.dk/udvalg-2/ Besætning og kontaktpersoner for udvalg er status quo,
bortset fra nedenstående ændringer:
Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund ⚫ AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur ⚫ EUBC: European Boxing Confederation
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•
•
•
•
•

Breddeudvalg:
Uddannelsesudvalg:

Kontaktperson TBH (AP og dublet udgår)
Træneruddannelse Kent Hansen (Klubsupport / uddannelse
og kontaktperson udgår)
Digitalt udvalg:
SKE kontaktperson, TBH som medlem (Peter Søndergaard og
Bayram Sen udgår)
DaBUs AOB/Pro:
(Thomas Møllenberg udgår)
Motionsboksning konkurrence: Randi Esbensen, June Svendsen, Tony Kristiansen,
kontaktperson TBH

6. Opgaveprioritering for udviklingschef
Blandt arbejdsopgaverne for DaBUs nye udviklingschef er administrationsforhold,
kraftcenteransøgning, GDPR – persondataforordning, digital platform, Medie-/kommunikationsstrategi, DR projekt ’Landskampen’.
• Digital platform Athlete World: TBH har telefonmøde 17/6 med Bayram Sen. SKE inviteres til
at deltage. SKE undersøger opgaveomfang og løsning for indtastning af klubber og boksere.
• Bestyrelsen drøfter tilmeldingsprocedure for trænerkurser, hvor kursusunderviser modtager
kursustilmeldinger og sender deltagerliste for opkrævning til DaBU kontor. SKE undersøger.

7. Kommende møder med klubber bag turneringer under DaBU øst & vest
•
•
•

Øst-møde foreslås tirsdag 2. juli kl. 16.30-18.30 i Brøndby. LB og SKE deltager.
Vest-møde afholdes efter sommerferien.
25. juni 2019 med Jyllinge vedr. DM 2019. LB og SKE deltager.

8. Mesterskaber i kommende sæson
•
•
•
•
•

DM 15-17. november 2019, Jyllinge Boxing Team
JM begyndermesterskab 18-19. januar 2020. Placering TBD.
JM 24-25. januar 2020 BK Wedala
SM i perioden uge 9-11 (28. feb.-1. marts 2020) TBD
NBM i uge 14 eller 16, placering i vest TBD. LB kontakter klub.

9. Landskampe i kommende sæson
Første landskamp afholdes lørdag 26. oktober 2019 i BK Wedala, Vejle ifm. DR-samarbejde.

10. Elitesektionen div.
Bestyrelsen drøfter indstilling fra elitesektionen omkring udtagelse af deltagere til VM i Rusland.
Bestyrelsen har i overvejelse, at VM ikke er OL kvalifikation, jf. IOC ligger OL kvalifikation i
perioden januar-maj 2020, samt hvordan ressourcer prioriteres jf. strategiplanens indsatser.
Bestyrelsen inviterer elitesektionen til møde efter European Games: LB

11. AIBA
Det kan forventes, at AIBA afholder ekstraordinær kongres.

12. Bordet rundt
•
•
•

Forslag om at tilføje potentielle læger i DaBU adressebog om muligt.
Breddetrænere skal have t-shirt og træningsdragt; TBH indhenter størrelser.
I ansøgningsskema til startbog præciseres formulering, om bokseren dyrker anden kampsport

Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund ⚫ AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur ⚫ EUBC: European Boxing Confederation
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•
•

til, om bokseren er konkurrenceaktiv i anden kampsport. MJ opdaterer skema.
Stævneskemaer og resultatlister bliver nummererede for kommende sæson. Efter overgang
til Athlete World vil skemaer blive elektroniske.
Formidling af diplomresultater – hvordan gør vi det fremadrettet? Ved diplomstævner bør
kampprogrammet, men ikke resultatliste indsendes.
TBH undersøger mulighed for at registrere diplomboksere på Athlete World.

13. Næste møde
Tirsdag 6. august 2019 kl. 17.30, foreløbig på DaBU kontor i Brøndby.
For referat: SKE

Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund ⚫ AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur ⚫ EUBC: European Boxing Confederation

