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DaBU Bestyrelsesmøde 8/2019
22. oktober 2019 Brøndby, kl. 17.00-21.00 mødelokale Wilson Kipketer
Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Tina Hansen Berndsen (THB)

1. Velkomst og nyt fra formanden
•

DIF har en række uddannelsestilbud til specialforbundsbestyrelser. Kurset ”Ledelse af det moderne
specialforbund” vurderes relevant, men ligger i DM-weekenden. SKE undersøger muligheden for øvrige
kursus og evt. en bestyrelsessession med DIF konsulent.

•

OL Tokyo 2020: Bestyrelsen værdsætter invitation til SPF-formand, men vælger at takke nej til tilbuddet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
•

LB kontakter Jørgen Hammer og Hancock-VBC for aftale om dato for vest-turneringer.

•

DIF Budgetmøde omhandlede bl.a. den fælles DM-uge 2021 som med sandsynlighed bliver i Aalborg. DIF
afsætter et stort budget til projektet.

3. Plan for Elitesektionen
•

FB var på besøg ved træningssamling i Vejle, weekenden i uge 42. Bestyrelsen er opmærksomme på
behovet for at få defineret eliteområdets struktur og retningslinier; et arbejde der er påbegyndt og
ønskes prioriteret. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne mødes med elitesektion og landstrænere i DMweekenden, SKE inviterer.

4. Turneringer
•

Startbøger godkendes som hovedregel ikke ved turneringer.

5. Landskampen 26/10
•

Forberedelserne er i fuld gang og der er godt samarbejde med DRTV, der har beset Rosborghallen og laver
forhistorie med 1-2 boksere. Billetsalget forløber fornuftigt.

6. Nyt fra udviklingschefen
•

Efter møde med BK Wedala 9/10 arbejdes der videre med at få de sidste brikker på plads for opstart af
boksekraftcenter i Vejle i efteråret.

•

Grundet uforudsete omstændigheder er de sidste test samt finpudsning i Athlete World ikke færdige til
lancering som planlagt, hvilket desværre betyder yderligere udskydelse af lancering. Foreløbig skal alle,
der har medvirket i udviklingsprocessen have en STOR TAK for jeres bidrag! Vi beder samtidig om ekstra
tålmodighed og håber snarest at kunne melde en køreplan for den digitale platform.

•

DaBU har fået henvendelser fra et par kommunikationsbureauer med tilbud om gratis produktion af
videofilm og interaktive online brochurer. SKE tager møde med bureauerne og hører nærmere om
markedsføringsmuligheder og relevans for DaBU.

7. DaBU mesterskaber
•

Arbejdsgruppe til placering af Danske Mesterskaber: Ny mødedato skal findes. SKE
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•

DM 15-17. nov.
For tilmeldte landsholdsboksere uden modstander i egen vægtklasse, vil bestyrelsen forsøge, i
samarbejde med bokserens klub, at matche en kamp uden om DM, så de kommer i ringen alligevel.
Ifm. at SportLive livestreamer fra DM søndag formiddag, prioriteres kampprogrammet herefter i dialog
med arrangementsudvalget.

8. Godkendelse af ny klub
•
•

Tidligere godkendt klub Holstebro Boxing optages forventeligt pr. 1. januar 2020.
BK Aarhus SYD: Bestyrelsen godkender optagelse af klubben, ved indbetaling af kontingent.

9. Bordet rundt
•

Tidligere anvendte Returkuverter med fortrykt betalt porto er opsagt pr. 31.12.2019, da der er unødig
omkostning ved aftalen.

•

Leje af handsker: bestyrelsen vurderer, at det ikke er realistisk rent logistisk at have en officiel lejeordning
af handsker.

10. Næste møde
•

Tirsdag 10. december kl. 17.00-21.00 i IH. Foreløbigt punkt til dagsorden:
o Budget 2020, samt fastsættelse af kontingent.

For referat: SKE 30/10/2019
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