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DaBU Bestyrelsesmøde 7/2019
24. september 2019 Brøndby, kl. 17.30-21.30
Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Tina Hansen Berndsen (THB), Finn Bryhl (FB), Marianne Prosch Andersen
(MPA), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden
•
•

AIBA har indkaldt til ekstraordinær kongres i december. LB udarbejder i samarbejde med DIF et
oplæg fra DaBU til ændringsforslag vedr. Good Governance, der tager afsæt i boksernes bedste.
DIF Budgetmøde afholdes 4-5/10. LB deltager.

2. Status fra sekretariatslederen
•

•

Status på kontorets situation, herunder økonomi:
Regnskabsstatus pr. 31/8 ser fornuftigt ud, uden nævneværdige udeståender.
DaBU kontorfunktion er pr. 1/10 2019 udfaset. Udviklingschefen (SKE) har fremadrettet plads i IKCs
kontorfællesskab i Idrættens Hus. Økonomifunktion varetages fortsat af MPA – nu fra en
hjemmearbejdsplads. DaBUs kontaktinfo fremadrettet udsendes via mail til alle klubber, samt
opdateres på hjemmesiden 30/09.
Bankaftale: MPA & LB har haft møde med Handelsbanken Brøndbyafdeling mhp. aftale om ny bank
for DaBU.
Opdatering af stævneskema: FB får mulighed for at opdatere stævnekalender ifm. godkendelse af
stævnetilladelse. MPA & FB aftaler.

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
•

LB aftaler mødedato for Vest-turneringer.

4. Gennemgang af referater og ’actions’ fra repræsentantskabsmøde
•
•

Nedsættelse af DM arbejdsgruppe, se pkt. 9.
Skabelon for repræsentantskabsberetning: udarbejdes forår 2020.

5. Opdatering af forretningsorden
•

Bestyrelsen godkender indstillinger til hhv. revideret DaBU Forretningsorden, samt tilhørende Code of
conduct. Begge dokumenter offentliggøres på hjemmesiden.

6. Status fra udviklingschefen
•
•

Digital platform Athlete World: Bestyrelsen anbefaler, at lanceringen bliver efter efterårsferien, for
bl.a. at kunne yde support i forbindelse med lancering.
Boksekraft- & udviklingscenter: Der er tilstødt ændringer i ansøgningsproceduren, men DaBU har
fortsat tæt dialog med BK Wedala og Vejle Kommune, med henblik på opstart af boksekraftcenter.

7. Pilotprojekt
•

Orientering og drøftelse af muligt pilotprojekt i Høje Taastrup Bokseklub, i samarbejde med DIF
Get2Sport.

8. Bokseprojekt med Parkinsonforeningen
•

Orientering: Første styregruppemøde afholdt 30.08.2019. Parkinsonforeningen har sendt
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projektansøgning til Trygfonden. Næste skridt er uddannelse af trænere i træningsformen Rock
Steady Boxing i Norge. Online del af uddannelsen forventes igangsat indenfor den næste måned.
Næste styregruppemøde 30.11.2019.

9. DaBU mesterskaber
•
•
•

Stævnekalender – hvordan undgår vi sammenfald/for nærtliggende terminer? Stævner godkendes
efter ’først til mølle’ princip. Der kan kun afholdes ét stævne pr. by på samme dato.
Dispensation til DM (Bokseklubben Limfjord): Bestyrelsen kan ikke godkende dispensation, jf. regel
om, at U19 ikke kan møde elite/senior til et mesterskab.
Arbejdsgruppe til placering af Danske Mesterskaber: Bestyrelsen takker for den viste interesse og har
nu sammensat en arbejdsgruppe med følgende deltagere til en arbejdsgruppe: Søren Saugmann (CIK),
Bo Bøgeskov (Jyllinge BT), Kim Ørnstrøm (Hornslet Bokseklub), Harald Pedersen (Horsens AK),
repræsentant fra DaBU elitesektion, DaBU udviklingschef og bestyrelsesrepræsentant: MJ.
SKE indkalder.

10. Godkendelse af nye klubber
•
•

SCH Boxing Gym: Bestyrelsen indhenter yderligere oplysninger fra klubben, hvormed bestyrelsen
forventer at kunne godkende klubben.
Holstebro Boxing: Bestyrelsen godkender optagelse af klubben i DaBU pr. 1/10 2019.

11. Elitesektionen
•

•

”Code of Conduct” for boksere, træner/ledere og D/K under udarbejdelse: Bestyrelsen bakker op om
det foreløbige arbejde, og ønsker adfærdskodekset klar til DM, hvor det præsenteres for de
respektive målgrupper. SKE færdiggør sammen med ES & D/K udvalg.
Eliteområdets organisering og beskrivelse: Indledende strategipapir er under udarbejdelse.

12. Bordet rundt
•
•
•
•

Motionsboksning med konkurrence: Bestyrelsen ønsker at finde tid på DM programmet, hvor
arbejdsgruppen kan præsentere konceptet. SKE & THB kontakter
ADD var tilstede ved Vordingborg Box Camp
Dommer/kampleder-seminar er afholdt i Øst og afholdes i Vest, Kolding 8/10.
Str. på dommerskjorter til hhv. Landskamp og DM skal på plads snarest. SKE indhenter str.

13. Næste møde
•

Afventer dato (SKE booker mødelokale)

14. Evt.
•
•
•

Model for leje af handsker, jf. tidligere aftale i SABU: Punktet blev ikke nået
Profiltøj fra Budoxperten SKE/AP
Arbejdsdag lørdag 28/9 kl. 9.30 – ca. 15.30 i IH for hele bestyrelsen. Hans E Boesen deltager.

For referat: SKE /30.09.2019
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