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Referat DaBU Bestyrelsesmøde 6/2019
06. august 2019 Brøndby, kl. 17.30-21.30
Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Tina Hansen Berndsen (THB), Finn Bryhl (FB), Anna Peters
(AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

1. Velkomst og nyt fra formanden
•
•

Halvårsstatus for regnskab 2019 ser fornuftigt ud. Anvendelse af indkomne midler fra hhv.
JABU og SABU specificeres i regnskab.
Punktet Gennemgang af referater og ’actions’ fra repræsentantskabsmøde udskydes;
afventer referat fra repræsentantskabsmøde.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
•
•

Seneste version af DaBU Forretningsorden fremfindes og ønskes lagt på hjemmesiden.
Adressebog på hjemmesiden: Søgefunktion ved ’ctrl + F’ eller ’cmd + F’

3. Status fra udviklingschefen
•

•

•
•
•

GDPR
Følgende dokumenter godkendes af bestyrelsen, offentliggøres/sendes ud:
o DaBU Persondatapolitik
o Samtykkeerklæring (billedbrug landshold/udvalgte eliteboksere)
o Vejledning til klubber for persondatahåndtering – pixi
Skriftlig ”Code of Conduct” for hhv. elitesektionen i relation til bestyrelsens
forretningsorden skal udarbejdes i samarbejde med elitesektionen og bestyrelse. SKE laver
første udkast.
Digital Platform: Athlete World
Boksere og klubber er nu lagt ind i systemet. Boksere godkendes løbende ved
startbogsansøgninger. Klubber vil selv skulle taste bokserens sidste kamp. Lancering af
Athlete World forventes i september, senest 1/10. Digitalt udvalg har telefonmøde uge 33.
Boksekraft- & udviklingscenter: Der arbejdes på ansøgning til Vejle kommune sammen med
BK Wedala. Ansøgningsfrist 1/9.
ATK materiale: Mangler indarbejdelse af korrektur, hvorefter materialet lægges på
hjemmesiden. SKE
Kampsportsnetværk: DaBU er med i netværk med 5 andre kampsportsforbund. Der
planlægges et netværksmøde 28/8 i Odense, hvor alle kampsportsklubber i Odense
inviteres; af bokseklubber er 3 allerede tilmeldt. Eliteidrætskonsulent fra Odense
Kommune deltager. SKE deltager.

4. DaBU bredde- og ungdomsarbejde – sæson 2019/2020
•

Møde afholdt i både bredde vest og øst. Referat fra vest ligger på hjemmeside
http://www.dabu.dk/wp-content/uploads/2019/07/Referat-af-møde-i-bredde-vest-juni2019.pdf Øst har afholdt træningssamlinger og forventer også at deltage i unionsmatcher.
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Bestyrelsen ønsker en præcisering af rammerne: tilskud til stævnelæge på maks. kr.
1.000,- samt tilskud til overnatning og forplejning ved bredde- og ungdomssamlinger. MJ
retter.
Klubben sørger selv for at påsætte kampleder til diplomstævner.

5. Info fra møde med DABU øst turneringer. Dato for møde med DaBU vest turneringer?
•

Øst møde 2/7: Forslag om ”teknisk møde” før stævnestart for trænere / sekundanter; samt
et krav om et basiskursus for sekundanter og trænere i regler og retningslinier ved
boksning, kampe og sekundering; evt. via e-learning.
• Vest: LB og FB finder dato for vest-møde og inviterer.
På baggrund af de to møder er intentionen at udarbejde et fælles sæt retningslinier for
turneringer, som skal understøtte Box Cups i hele landet.

6. Status på DaBU mesterskaber og landskampe
•
•
•

Bestyrelsen vil gerne have opslag på hjemmeside og FB om, at DaBU søger kandidater til en
arbejdsgruppe for fremtidig kalendersætning for Danske Mesterskaber. (SKE)
Sportschef håndterer matchning til landskamp 26/10 i Vejle.
LB er i dialog med potentielle arrangører for Nationale Begynder Mesterskaber, Jyske
Mesterskaber og Sjællandske mesterskaber.

7. D/K udvalget – seminar inden sæsonstart 2019
•

Dommer/kampleder seminar ønskes afholdt; FB står for afholdelse i vest og MJ i øst.
Invitationer sendes ud senest ultimo august.

8. Elitesektionen, organisation og administration – seminar
•

Behov for en redefinering af elitesektionens organisering, samt beskrivelse af opgaver,
procedurer og ansvar tilknyttet. LB, SKE og sportschef holder indledende møde. Følgende
holder elitesektion, landstrænere og bestyrelse møde. SKE/LB aftaler mødedato.

9. OL Tokyo 2020 – kvalifikation
•

IOC står for OL kvalifikation, som afholdes i London. NOC står for tilmelding til IOC.
Elitesektionen har lavet oplæg til en bruttotrup mhp. forberedelsesforløb. Der er tæt dialog
mellem DaBU og NOC.

10. AIBA
•

LB og SKE har haft møde med DIFs konsulent Mikkel Larsen om den aktuelle situation i
AIBA. I forlængelse heraf drøftes relevansen af et øget fokus og ressourcer til internationalt
strategiarbejde i næstkommende strategiplan.
LB er indstillet til deltagelse i den Nordiske Internationale Lederuddannelse (NILE) der
afholdes i september 2019.

11. Bordet rundt
•

Den nye Box Pointer tages i brug ved Haslev Box Cup. THB køber Laptop hertil.
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Arbejdsgruppen Motionsboksning som konkurrenceboksning demonstrerer træningspraksis
og administrativt koncept 13/8. LB og THB deltager.
Opdatering af Startbogsansøgningsskema – skal fortsat rettes. Div. materiale er opbevaret
for SABU i Strøby Egede; THB henter det tirsdag 13/8.
Overskydende SABU unionstøj besluttes at måtte bruges denne sæson.
Der er stor tilslutning til trænerkurser, og bestyrelsen bakker op om at afvikle kurser så vidt
der er efterspørgsel til.

12. Næste møde
•
•

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 24. september kl. 17.30 i IH.
Bestyrelsen holder arbejdslørdag for oprydning i kælderrum 28. september kl. 9.30.
Overskydende kontormøbler søges afhændet; AP kontakter Røde Kors.

13. Evt.
•
•

DaBU officielle navn Danmarks Bokse-Union rettes i erhvervsregistret så det er enslydende
med vedtægterne.
Klubskifter: procedure er, at bokseren skal være gældsfri i sin gamle klub, hvorpå den nye klub
skal kontakte den gamle klub for overtagelse af startbog.

For referat: SKE /12.08.2019
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