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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2019
i Danmarks Bokse-Union, afholdt søndag den 2. juni 2019 på Fjeldsted Skov Kro, Store landevej 92,
Fjeldstedskov, 5592 Ejby.
1

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse m.m. til
repræsentantskabsmødet var bekendtgjort og rettidigt udsendt i henhold til DaBUs love.
Der var ingen indvendinger fra repræsentantskabet mod at repræsentantskabsmødet blev afholdt 2.
juni i stedet for senest 31. maj ifølge vedtægterne. Repræsentantskabet accepterede overskridelsen
af datoen og samtykkede i at fortsætte repræsentantskabsmødet.

2

Mandaternes godkendelse
47 stemmer i alt
Mandaterne blev godkendt uden bemærkninger.

3

Bestyrelsens beretning
Før Lars Brovil forelagde bestyrelsens beretning bad han repræsentantskabet sammen med ham
mindes og ære de kammerater i boksemiljøet, som var afgået ved døden siden sidste
repræsentantskabsmøde med et minuts stilhed.
Lars Brovil aflagde derefter bestyrelses mundtlige beretning:
Indledning:
Endnu engang velkommen til alle ikke mindst vores eksterne gæster.
Vanen tro følger nu bestyrelsens mundtlige beretning som opfølgning på den skriftlige beretning i
det udsendte repræsentantskabsmateriale.
Indledningsvis takker bestyrelsen for jeres tillid samt støtten fra de mange sider ved sidste
epokegørende repræsentantskabsmøde, hvor en integration af lokalunionerne blev endeligt
besluttet og vedtaget.
Et på mange måder forandringens år, hvor håndtering af opgaver og praktik, der tidligere blev
varetaget i lokalunionerne, har skulle finde deres nye plads og niveau. Der har været og er forsat
en første gang for rigtigt mange opgaver og problemstillinger i det nye DaBU setup. Det har fra
første dag været bestyrelsens ønske og intention at have et præcist og ensartet udtryk på løsning
og rammer af opgaveløsningen, uanset om de findes eller skal løses i øst eller vest.
Rejsen for en større harmonisering samt ensartethed på nutidige løsninger og forankring af vores
opgaver i det fremtidige samlede DaBU setup er påbegyndt men langt fra i mål.
Forandringsprocessen med et mere ensartet udtryk, uagtet om det i øst eller vest, er i gang og
bliver prioriteret på højeste niveau, idet bestyrelsen finder det yderst vigtigt og meget relevant.
Hvad har vi så i det nye DABU regi udrettet og igangsat i tiden siden sidste repræsentantskabsmøde
– udover praktikken med ensretning af procedurer i forbundet og afholdelse af alle vores
mesterskaber under et samlet DaBU - JM begynder, JM elite, SM elite og begynder samt Nationale
begynder Mesterskaber samt ikke mindst et DM i Holstebro samt rigtig megen drift og politiske
møder.
I de enkelte udvalgs og vores nedsatte ad hoc arbejdsgruppers beretninger, finder I informationer
på flere af de mange initiativer og tiltag DaBU har faciliteret og påbegyndt siden vores sidste
repræsentantskabsmøde i september 2018. Disse støtter alle bestyrelsens intention for udviklingen
af Danmarks Bokse Union. De stiller sig naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål til deres
arbejde på hver deres fagområde.
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Det er særdeles motiverende at opleve arbejdsgruppernes og udvalgenes indsats på hver deres
område – en stor tak til jer alle. Vi glæder os til det forsatte samarbejde.
Det nye DaBU
Fremgang og positivitet på mange fronter. Flere klubber i DaBU fællesskabet – Flere aktive udøvere
som medlemmer under DaBU. Faktisk det største antal siden 2013 – Flere udstedte startbøger.
Flere afviklede stævner og boksede kampe siden året før – Større opbakning og deltagelse ved de
DaBU afholdte mesterskaber. Særlig rekord tilmelding og afviklede kampe ved NBM i Jyllinge – Alt i
alt rigtig positivt og dejligt for udviklingen af vores sports samt ikke mindst forbund – Denne
fremgang giver super god motivation til at forsætte rejsen på udviklingen af et nutidigt Danmarks
Bokse-Union.
Strategi aftale 2018 – 2021 med DIF
Bestyrelsen tror og er af den opfattelse at langt de fleste involverede i og omkring Danmarks Bokse
Union nu har forstået og indset vigtigheden af denne aftale med DIF samt ikke mindst at vi leverer
ind til de beskrevne målsætninger i aftalen– En aftale, der reelt set, danner den økonomiske støtte
samt grundfundament for rammerne mellem DIF og Danmarks Bokse Union.
Til orientering er aftalen og rammerne og indholdet i aftalen reelt skabt og udarbejdet i et
samarbejde mellem DIF og den tidligere bestyrelse og fundamentet rundt omkring den tidligere
bestyrelse i tiden 2016- forår 2017. Dette siger jeg ikke, for at vi i den nuværende bestyrelse
fralægger os ansvar. Erfaring fra vores mange klubbesøg, siger os nu, at lidt mere baggrundsviden
vil være at foretrække og formålstjenstligt for en større viden og baggrund om emnet.
Lidt yderligere baggrundsinformation til en større forståelse og indsigt omkring strategiaftalen. Da
den nyvalgte bestyrelse efter repræsentantskabsmødet i september 2017 – kort tid efter fik en god
og konstruktiv overlevering fra den tidligere bestyrelse på driften i DaBU samt de udestående
opgaver, måtte vi erkende, at der til trods for det store og ihærdige arbejde på udformning af
strategiaftalen med DIF, ikke var igangsat eller udarbejdet tilhørende handlingsplaner eller
beskrivelser på indfrielsen af de enkelte målpunkter og elementer i aftalen.
Der ønskes på ingen måde at pege fingre af den tidligere bestyrelse. Vi forstår så udmærket deres
bevæggrunde for ikke at igangsætte initiativer omkring udarbejdelse af handlingsplaner samt krav
og specifikationer til støtte for indfrielse af mange elementer i aftalen med DIF, idet både formand
og næstformand i januar 2017 offentliggjorde, at de ikke ønskede genvalg og ville lade de nye, som
skulle overtage, sætte kursen. Det er fuldt forståeligt. Dette medvirker dog til at den nuværende
bestyrelse er på bagkant med at levere ind til enkelte målpunkter rettidigt i aftalen med DIF. Vi er
fuld af fortrøstning på at kunne indfri de vigtigste og tungeste elementer i aftalen dog med lidt
forsinkelse og forskydning.
Der er status og halvårsmøde med vores nye konsulent Liselotte ved DIF på strategiaftalens indhold
og indfrielse af del mål den 11.juni 2019.
Bokse kraft og udviklingscenter opgaven
Bokse kraft og udviklingscenter, er et tungt og vigtigt delelement i strategiaftalen med DIF, hvilket
vi endnu ikke har leveret fuldt ind på. Bestyrelsen har i samarbejde med DIF iværksat opgaven på
beskrivelse af hvilke rammer og elementer disse BKC skal indeholde samt ikke mindst hvorledes
disse skal tackles økonomisk i samarbejde med blandt andet kommune og involverede klub – Vi er i
en god proces på opgaven, men må erkende at grundet omfanget af disse centres involvering af
mange forskellige interessenter omkring etablering både på drift og de økonomisk rammer, kræver
et stort administrativt arbejde med mange møder for bestyrelsen, hvorfor vi i bestyrelsen må indse,
at skal vi styrke opgaven omkring at levere på disse centre, må dette fremadrettet indarbejdes i
vores administrative setup.

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

DANMARKS BOKSE-UNION
IDRÆTTENS HUS - BRØNDBY STADION 20 - DK-2605 BRØNDBY

DaBU – stiftet 4. januar 1915
Telefon: +45 43 26 23 21
E-mail: dabu@dabu.dk
www.dabu.dk
CVR nr. 18200813

Side 3 af 8

Hvor er vi i dag. Vi har en forhåndsaftale med Vejle kommune og en klub i Vejle på et hoved bokse
kraft og udviklingscenter med tilknytning af de rigtige og rette elementer rundt om et sådant center.
Grundet den finansielle involvering af kommunen skal et sådant samarbejde op i kommunalt
bestyrelses-regi med flere behandlinger til følge før endelig tilsagn. Vi er stillet en endelig afklaring i
udsigt ultimo september. Sideløbende med Vejle projektet har bestyrelsen og sportschefen arbejdet
med modeller for etablering af bokse udviklingscentre i øst og vest til støtte for vores hoved bokse
kraft og udviklingscenter model. Flere løsninger og modeller er i forhandling, men endnu ikke
endeligt aftalt. Bestyrelsen vil udsende informationer løbende i takt med at aftaler og indhold herfor
er på plads.
Nu ikke mere om det store og tunge arbejde med strategi aftale.
DR-projekt ” Hjemmebanelandskamp”
DR har igangsat et projekt ” Hjemmebanelandskamp” – Med udgangspunkt i det nye i folketinget
vedtagne medieforlig har DR valgt at fokusere anderledes og mere på historien rundt om den
enkelte sport under temaet hjemmebanelandskampen. Det er lykkedes DaBU at opnå en aftale
med DR omkring afvikling af i første omgang 3-4 landskampe i DRs region syd over 12 måneder.
Den første hjemmebanelandskamp i projektet forventes afviklet den 25. oktober 2019.
Til information har DR valgt samarbejde med følgende forbund på
Hjemmebanelandskampprojektet: Volleyball i Slagelse, Bordtennis i Roskilde og Floorball i
Frederikshavn.
Mesterskaber under DaBU
Først en stor tak til alle de klubber der med deres mange frivillige har leveret ind til afviklingen af
mesterskaberne – Tak i har gjort en stor forskel.
Ligeledes har vi her været ramt af mange opgaver på at ensrette afvikling, procedurer og rammer
for den enkelte mesterskaber – Bestyrelsen finder, at vi har fundet fornuftige løsninger men er fuldt
ud bevidst om, at det fremadrettet er stærkt påkrævet med en mere målrettet og 100 % klar i
kommunikation omkring mesterskaber – Det er påkrævet at vi finder mere nutidige og ensartede
løsninger for afviklingen af mesterskaber for at undgå misforståelser.
Bestyrelsen og arrangement udvalget er i proces på arbejdet med den fremtidige ensartede
afvikling og rammerne for de enkelte mesterskaber.
DM i november 2019 – vil som tidligere informeret blive afviklet i samarbejde med Jyllinge Boxing
Team
Det er lykkedes bestyrelsen med god hjælp fra Søren Rommelhoff at opnå en aftale for
landsdækkende transmission setup for de fremtidige DaBU mesterskaber, DM i Jyllinge vil være
kickstart og prøveballon for de fremtidige rammer arbejde med dette landsdækkende
transmissionsfirma. – mere informations herom følger.
Samarbejde med DPBF
Rammer for et fremtidigt samarbejde med DPFB er fundet – rammer der møder muligheden for
afholdelses af stævner med fælles aktivitet samt og med muligheden for at enkle bokser inden for
særlige rammer, forsat kan bokse eller returnere under DaBU – et aftale set up er under
udarbejdelse med lovudvalget til de klubber og boksere, der forsat i en eller anden form ønsker
deltage i aktiviteter, der varetages i DaBU regi. Bestyrelsen har til hensigt ved rep.mødet 2020 at
præsentere oplæg til vedtægtsændringer, der i langt højere grad møder de mange nye muligheder
omkring afvikling af aktiviteter i samarbejde med DPBF.
Turneringer afviklet af DaBU klubber
Som det gør sig gældende med DaBU mesterskaber, er det stærkt påkrævet, at vi ved afviklingen af
de enkelte klubturneringer i DK – fremadrettet har en mere ensartethed på de sportslige elementer:
matchning, indvejning – D/Ker rammer – problematik på boksere fra udlandet med mange
diplomkampe samt problematik omkring aktivitet i andre kampsportsgrene. DaBUs bestyrelse har i
den forgangne sæson brugt rigtig meget energi og tid på hændelser og episoder, der som
hovedvægt skyldes forskellig fortolkning omkring afviklingen af den enkelte turnering.
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DaBUs bestyrelse har besluttet at indgå i et tæt samarbejde med de enkelte turneringer for en
dialog til løsning og afstemning af en mere nutidig og ensartethed på tværs afd turneringer således,
at der for deltagerne er en rød tråd i rammerne på den sportslige afvikling.
Breddearbejde og diplomstævne aktivitet
Der er fra bestyrelsens side et stort ønske om fortsat at udvikle vores ungdoms- og breddearbejde
herunder diplomstævne aktiviteten, hvorfor en langt større økonomi er tildelt i 2019 budgettet til
dette formål. Bestyrelsen har derfor udarbejdet helt nye rammer til definering og vilkår for et
målrettet arbejdet i breddeudvalget øst og vest for en øget tilbud samt motivering for klubberne og
deres boksere at deltage aktivt i dette arbejde. Disse har været at finde på DaBUs hjemmeside.
Nye rammer og økonomi for afholdelse af diplomstævner vil være på plads til sæsonopstart efter
sommerferien – Rammer hvori diplom, startbog, stævneskema og med resultat formidling på
hjemmesiden indgår – Ligeledes mere ensartet og nutidige rammer på bedømmelsen af den enkelte
boksers færdigheder og opnåelse af point, vil blive implementer.
Økonomi 2018
Vores kasserer vil senere give jer indsigt i vores økonomi for kalenderåret 2018. I den forbindelse
er det vigtigt, at vi husker på at vores økonomi følger kalenderåret.
Økonomi 2019
Bestyrelsen er klar over og fuldt ud bevidst om, at fastlæggelsen for en ny sats for kontingent i et
samlet DaBU uden lokalunioner, har været til debat i mange sammenhænge – Bestyrelsen har med
stor omhu forsøgt at give en bred og uddybende forklaring til alle, der har henvendt sig for større
indsigt og forståelse. Vi kan i den forbindelse konstatere, at der rundt i landet er mange forskellige
fortolkninger på fakta omkring de tidligere kontingentstørrelser i lokalunionerne , og hvilke
omkostninger, der reelt blev dækket lokalt og nationalt. Bestyrelsen finder, at vi med rationel sund
fornuft har fundet en førstegangsløsning på kontingentstørrelsen samt for dækning af omkostninger
i 2019 – Ligeledes dækkende for behovet i udviklingen i det nye DaBU. Bestyrelsen står naturligvis
på mål for budget og økonomien for 2019 på repræsentantskabsmødet, som afholdes i første halvt
år 2020.
AIBA
Status i AIBA er dybt bekymrende – Tiden må vise hvilken retning det går, Vigtigst af alt er at
boksning forsat er på programmet ved OL i Tokyo 2020. Endelig beslutning for AIBAs fremtid ligger i
hænderne på IOC og beslutningen vil blive truffet kort efter OL i Tokyo.
Det administrative setup
Bestyrelsen har, som tidligere informeret, arbejdet ihærdigt og målrettet på et mere nutidigt
administrativ setup. Et setup der ligeledes støtter repræsentantskabets mange ønsker om større
klubservice samt til at tilpasse og ensarte udviklingen af vores unions mange forretningsgange og
administrative forpligtelser.
Udvikling har for bestyrelsen været omdrejningspunkt i udformning at det administrative setup. Et
setup, der ligeledes møder bestyrelsens ønsker om turbo på udviklingen og den krævede forankring
og implementering af den tidligere omtalte strategiaftale med DIF.
Første skridt i en mere nutidig retning er nu taget, idet vores nuværende sekretariatsleder Marianne
Prosch Andersen pr. 1. oktober vil overgå til en fremtidig rolle som administrativ medarbejder med
fokus på bogholderi og regnskab – hertil ad hoc-opgaver for formand og bestyrelsen.
Der forhandles for nærværende med en person for rollen som overordnet projektleder på opgaven
med etablering af vores bokse kraft og udviklingscenter. Personen og jobbeskrivelsen vil være
endeligt på plads straks aftalen på det første bokse kraft og udviklingscenter er underskrevet.
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I det nye administrative setup – udfaser vi DaBUs kontor i dets nuværende form. Pr. 1. oktober
2019 overgår DaBU til et administrativt setup i samarbejde med Idrættens Kompetence Center i et
kontorfællesskab i Idrættens Hus, således at vores fremtidige administrative setup sker med
omdrejningspunkt og placering i IKC fællesskabet. Vi vil fortsat have en fast placering i Idrættens
Hus og fuld adgang til de fælles faciliteter samt en fortsat have adgang til kælderrumsfaciliteter, der
dækker vores fremtidige behov.
Samtidig glæder det DaBUs bestyrelse nu endelig at kunne byder Signe Kirse Ellegaard velkommen
som vores nye udviklingschef i Danmarks Bokse-Union. Signe starter mandag.
Jeg overlader hermed ordet til Signe for en præsentation af sig selv.
Tak til Signe. Vi glæder os til samarbejdet.
Afslutning:
Dette er afslutning på den mundtlige beretning, som bestyrelsen har valgt at fremlægge i et
overordnet niveau. Der er helt sikkert emner, som for enkelte personer kunne ønskes uddybet eller
med flere kommentarer. Hele bestyrelsen står til enhver tid til jeres rådighed for en åben
imødekommende og konstruktiv dialog på specifikke emner. Vores telefoner og mails er åbne – Vi
imødeser jeres involvering med konstruktive input i Danmarks Bokse Unions bedste interesse.
Afslutningsvis vil jeg personligt gerne takke den øvrige bestyrelse for kampen siden sidste
repræsentantskabsmøde, vores udvalg og arbejdsgruppers ihærdige indsats samt Elitesektionen,
der stiller frivilligt og ubetalt op til at støtte vores landsholdsudøvere rundt om i verden. Ligeledes
en særlig tak DIF, IKC og vores sponsorer.
En særlig tak til vores sportschef Thomas Kyø for det ihærdige og store arbejde med Mikkel fra DIF
ved udarbejdelsen af den målrettede beskrivelse af vores fremtidige elite strategi, hvilket er et
defineret element og målpunkt i vores strategiaftale med DIF. I udarbejdelsen af elitestrategien har
DaBU bestyrelsen valgt at involvere udvalgte klubber og interessenter med knowhow i og omkring
vores sport.
Ligeledes en særlig tak til Marianne, vores mangeårige blæksprutte på kontoret, der ikke går af
vejen for løsning af diverse nye ad hoc-opgaver. Tak for kampen frem til nu Marianne. Jeg er sikker
på det fremtidige administrative setup ligeledes vil motivere dig.
Der vil ved dette repræsentantskabsmøde ikke blive uddelt hædersbevisninger, idet vi i bestyrelsen
finder, at det vil være lidt misvisende, når det blot er otte måneder siden de sidst udelte
æresbevisninger.
Tak for ordet om en spændende og udviklende periode siden sidste repræsentantskabsmøde. Den
samlede bestyrelse har mod og energi på meget mere.
--------På spørgsmål om hvorfor det ikke hedder danske begyndermesterskaber i stedet for nationale
begyndermesterskaber, svarede Lars Brovil, at vi kun har ét dansk mesterskab. Det er akkrediteret
af DIF og vi får medaljerne fra DIF. Men bestyrelsen vil gerne indgå i en aktiv konstruktiv dialog,
hvis man mener, at de nationale begyndermesterskaber skal hedde noget andet.
DaBU har brug for en mediestrategi, som bestyrelsen vil tage ansvaret for hurtigst muligt.
Repræsentantskabet tog bestyrelsens beretning til efterretning.

4

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Finn Bryhl forelagde regnskabet, modtog kommentarer og besvarede spørgsmål fra
repræsentantskabet.
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Asger fra Thisted Atlet Klub efterlyste en mere detaljeret og visuel gennemgang af regnskabet. Finn
Bryhl svarede, at dette var taget til efterretning og ville blive ændret fra næste
repræsentantskabsmøde.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5

Udvalgenes beretning
Appeludvalget står ikke på dagordenen, da der ikke er nogen beretning.
a) Arrangementudvalget
Flemming Nissen havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
b) DaBUs elitesektion
Thomas Kyø havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
c) Dommer- og kamplederudvalget
Jørgen Hammer Sørensen vil animere eller provokere til komme med kommentarer og kritik her
på repræsentantskabsmødet i stedet for at komme med den ude til stævnerne.
Det var planlagt dommerseminar til afholdelse ved HSK Cup. men der var for mange
ansøgninger, der havde for lidt berøring med boksning ud af de 6 ansøgninger var der tre som
havde været boksere og aldersspredningen var 51 år, så kurset ville blive for spredt.
Vi har besluttet, at vi vil holde et kursus senere i år. Vi sætter ikke dato på, men beder
klubberne om at sende en mail til udvalget, om de har nogle emner i deres klubber, så vurderer
vi derfra.
Beretningen blev taget til efterretning.
d) Lovudvalget
Keld Frederiksen havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
e) Markedsføring- og sponsorudvalget
Søren Rommelhoff havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning og
beretningen blev taget til efterretning.
DaBU arbejdsgrupper
f)

Bredde team øst/vest
Der var ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning.

g) Diplomstævner øst/vest
Birger, Hinnerup Bokseklub, spørger hvorfor har man fjernet reglen for kampe når man har
kæmpet diplomboksning.
Reglen er ikke fjernet, men bestyrelsen opfordrer til, at man bokser rigtige kampe, når man har
været i kamp på et diplomstævne.
h) Træneruddannelse elite/D/K
Der var ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning.
i)

Motionsboksning med holdkonkurrence
Lars Brovil oplyser, at det er DaBUs bestyrelses intention at få præsenteret projektgruppens
oplæg i starten af den nye sæson.
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j)

Digital platform
Tina Hansen Berendsen oplyste, at vi er ved at være i mål nu. Der har været kørt "fra vugge til
grav" test, og så er den blevet testet i trænerrollen. Den virker nu næsten optimalt. Der er lige
et par enkelte punkter. Vi regner med at den digitale platform er oppe at køre pr. 1. september
til sæsonstart.

k) Startbøger/stævnetilladelser
Finn Kristensen oplyser, at der er sket en stigning med ca. over 10 procent. Der er udstedt 445
startbøger i vest og 335 startbøger i øst. En god fremgang.
Halvdelen af de udstedte bøger er nye bøger uden kampe. Det vil sige at vi har mistet lige så
mange boksere, som der er kommet til, så det er her vi skal sætte ind.
Finn Kristensen gjorde opmærksom på, at alle startbøger udløber 30. juni 2019. Der skal være
nye startbøger fra den 1. juli 2019, mens lægekortene varer i 12 måneder fra udstedelsen, så
man skal ikke nødvendigvis have nye lægekort også.
Lars Brovil informerede om, at der er kommet et nyt felt i startbøgerne, hvor man giver accept
på også at være en del af den digitale platform.
Lars Brovil opfordrede klubberne til at indarbejde denne tekst i deres tilmeldingsblanketter og
andet, så man automatisk accepterer at være en del af den digitale platform.
Arbejdsgruppernes beretninger blev taget til efterretning.
Mødet blev herefter suspenderet for en kort kaffepause og genoptaget kl. 14.45.
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Indkomne forslag
a)

Forslag fra Korsør Boksklub
Der var ingen tilstede fra Korsør Bokseklub til at præsentere forslaget.
Efter kort debat blev forslaget enstemmigt forkastet uden afstemning.

b)

Forslag fra BK Wedala
Leif fra BK wedala i Vejle præsenterede forslaget.
Kent fra Vordingborg: Ifølge DaBUs vedtægter, er det DaBUs bestyrelse som fastsætter
kontingentet, så man kan ikke vedtage forslaget.
Lars Brovil: Bestyrelsen har også vendt det her. Vi er glade for at Wedala kaster det på banen.
Vi kan ikke gå ind for det i den ramme, der er foreslået, men det der er incitamentet i
forslaget er at motivere klubberne til at lave flere stævner. Det er jo det vi er her for alle
sammen.
Birger, Hinnerup Bokseklub foreslog, at man kiggede på andre forbund, som betaler pr.
medlem.
Lars Brovil: I processen og arbejdet med at finde det første kontingent for et samlet DaBU har
vi kigget ind i rigtig mange forskellige modeller på, hvordan man gør det i andre
specialforbund. og vi arbejder videre med den proces i forhold til kontingentet for at finde de
rigtige rammer, men dette forslag går ud på er at motivere klubber til at holde flere stævner,
hvor man så laver det adfærdsregulerende via kontingentet. Det motiverer bestyrelsen ikke.
Konklusion:
Forslaget drejer sig om at motivere klubberne til at lave flere stævner. Der er samtidig ikke
nogen opbakning til den model der er nævnt i forslaget
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Forslaget som sådan i den fremsatte form kan ikke blive sat til afstemning, da det er i strid
med DaBUs vedtægter, idet det er DaBUs bestyrelse, som fastsætter kontingentet.
Bestyrelsen opfordres til og har givet tilsagn om, at der arbejdes på en incitament-struktur,
som fremmer at der afholdes flere stævner i klubberne.
c)

Forslag fra Christianshavns Idræts Klub
Søren Saugmann fra Christianshavns Idræts Klub præsenterede forslaget. CIK syntes at det
noget bedre at holde et mesterskab i lighed med tidligere. Man holder et i øst og så et i vest
og så derefter et samlet mesterskab.
Argumentet for at man flyttede mesterskabet var, at der ville komme flere tilskuere i
november. Det finder man ikke er tilfældet.
Lars Brovil: Forslaget vil kræve en vedtægtsændring. Bestyrelsen har kigget ind i dette og
mener, at man skal nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge ind i problematikken og komme
med et oplæg til et forslag til vedtægtsændring til næste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen vil arbejde videre med de intentioner, som er lagt i forslaget.
Konklusion:
CIK trækker forslaget og bestyrelsen giver tilsagn til, at der nedsættes en arbejdsgruppe.
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Valg til bestyrelse ifølge lovene:
•
Næstformand Michael Jensen - er på valg og er villig til genvalg.
•
Tina Hansen Berndsen - er på valg og er villig til genvalg.
Begge blev enstemmigt genvalgt.
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Valg til Appeludvalg ifølge lovene:
•
Medlem Jørgen Holm Jensen – er på valg og villig til genvalg.
•
Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og villig til genvalg.
Begge blev enstemmigt genvalgt.

9

Eventuelt
Lars Brovil orienterede om Antidoping Danmark og om to dopingsager. Der udsendes information fra
bestyrelsen sammen med stævneskemaerne.
Søren Saugmann, Christianshavns Idræts Klub spurgte til, hvad der er sket med stævnefonden i det
gamle SABU.
Michael Jensen: Stævnefonden som sådan er i minus og det har den været i flere år. Hvis man tager
stævnefonden separat, så gav den underskud.
Problematikken vedr. afholdelse af stævner samt forskellige forslag og muligheder for oprettelse af
en eventuel stævnefond, blev debatteret med mange forskellige indlæg.
Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke for opbakningen og tilliden og ønskede
alle god tur hjem.
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