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DaBU Bestyrelsesmøde 9/2019  
10. december 2019 Brøndby, kl. 17.00-21.00  
 

Deltagere  
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Anna Peters (AP), Tina Hansen Berndsen (THB), 
Marianne Prosch Andersen (MPA), Signe Kirse Ellegaard (SKE) 
 

1. Velkomst og nyt fra formanden 
• Æresmedlemmer – DaBU, SabU/JaBU: Bestyrelsen beslutter, at æresmedlemmer JaBU og SaBU omdøbes 

til æresmedlem DaBU Vest og DaBU Øst hhv.  

• LB og SKE holdt i dag 10/12 statusmøde med DaBUs DIF-konsulent for 2019-målene i strategiplanen. Med 
åbning af Boksekraftcenter i vejle har vi indfriet de primære mål og vurderes at arbejde målrettet og vel 
prioriteret. Aftalen justeres efter aftale til samlet at etablere ét kraftcenter og to udviklingscentre ved 
udgangen af 2021. 

• Bestyrelsen har besluttet at skifte bank til Handelsbanken Brøndbyafdeling pr. 1/1 2020. Aftalepapirer 
hertil underskrives d.d.  

 

2. Budget 2020 
• Regnskabsstatus pr. 30/11 fremlægges til orientering. Indtægt fra Lokalunioner ønskes regnskabsmæssigt 

anført som kapitalindskud.  

• Budget 2020: MPA udfylder de aftalte budgetposter og fremsender budget 2020 til godkendelse i 
bestyrelsen.   

• Bestyrelsesmøde 24/3 2020 kl. 17.00-21.00 (uge 13) til underskrivelse af regnskab 2019. 

• Kontingent 2020 besluttes uforandret fra 2019 sats.  
 

3. Elitesektionen 
• Ansvarsområder for eliteområdets trænere er beskrevet i ny elitestruktur. De økonomiske retningslinier for 

deltagerbetaling og godtgørelser fastlægges endeligt af bestyrelsen i forbindelse med elitebudget. Som 
udgangspunkt godtgøres ophold, rejse og udgifter. LB afstemmer Elitesektionens budget med sportschef, 
vedr. hhv. egenbetaling og evt. honorering ved rejseaktivitet i elitesektionens regi. 
Egenbetalinger bør indbetales forud for arrangement. Ansvar for opkrævning ligger hos sportschef.  

• Code of conduct – implementering hos målgrupperne. Udsendt til alle D/K og bruttotruppe.  

• Elitemøder ml bestyrelse og elitetrænere: Bestyrelsen ønsker at invitere Elitesektion og elitetrænere til 
møde dagen før repræsentantskabsmøde. Her aftales følgende mødedatoer fremadrettet; eksempelvis ved 
JM, SM, DM.    

 

4. Aktuelle klubforhold 
• Bestyrelsen behandler to sager om karantæne til boksere. Klubberne orienteres om de respektive 

karantæner og bevæggrunde for varighed. MJ udarbejder skrivelser til klubberne.  

 

5. Dommer/kampleder uddannelse/efteruddannelse 
• Bestyrelsen ønsker, at oplæg fra Kent Hansen til en D/K-(efter)uddannelse udarbejdes som oplæg til 

repræsentantskabsmøde. LB kontakter Kent Hansen.  
 

6. Stævner & mesterskaber  
• Efter konstruktivt telefonmøde i DM-arbejdsgruppen er der udarbejdet oplæg til sæsonplan for DaBU 

mesterskaber (JBM / SBM / JM / SM / DM / NBM). Der er aftalt nyt møde i arbejdsgruppen lørdag 25/1 i 
Vejle ved JM. (Endeligt mødetidspunkt meldes ud til arbejdsgruppen) FB/SKE.    
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• Hvad kræver det at afholde boksestævne: Stævnetilladelse – hvor tidligt? Polititilladelse, ring, officials, 
dokumenter, resultatformidling, etc. Ønske om en samlet oversigt (tjekliste) for stævneafholdelse med 
indlagte links. Tjeklisten ønskes fremsendt til klubben, sammen med godkendelse af stævne. FB/SKE 
opdaterer den nuværende liste http://www.dabu.dk/wp-content/uploads/2018/10/Huskeseddel-til-
stævnearrangement.pdf.  

• Stævnetilladelse: På Sjælland kan kun gives én stævnetilladelse samme dag, grundet antal officials. Der skal 
søges stævnetilladelse min. 4 uger før afholdelse.  
 

7. Nyt fra udviklingschefen  
• Boksekraftcenter & Events: Der er fremsendt arrangementsansøgning for landskampe 2020 til Vejle 

Kommune. Svar gives medio januar. Der er indgået samarbejde med Campus Vejle SportsCollege om 
adgang til fitness-faciliteter til bl.a. morgentræning.  

• DR TV: Forventning om skriftlig aftale med DR TV om ny aftale om Landskampen-projektet med tre 
landskampe i 2020 med Vejle som hjemmebaneby.  

• Markedsføring: Interaktiv brochure – i kampsportsnetværk? Bestyrelsen er positiv over for samarbejde 
med JS Danmark og har præferere for et DaBU projekt – materiale med boksning alene. Dette forventes 
igangsat, men afventer mulige pakketilbud fra Forbunds-PR DIF i samarbejde med kampsportsnetværket, 
før endelig beslutning. SKE følger op  

• Athlete World: Bestyrelsen har forventning om, at platformen er klar til 1/1. Der ønskes statusmøde på den 
digitale platform i december. 

• Rock Steady Boxing: Parkinsonforeningen har fået afslag fra Trygfonden på ansøgning, og der søges nu via 
nye fonde.  

 

8. Bordet rundt 
• Thomas Kyø deltager i DR program Versus, der sendes i den nye år.    

• Hvis boksesæsonen officielt defineres fra 1/1 – 31/12 bør startbogsperioden også følge kalenderåret; dette 
vil kunne implementeres pr. 2021.  

• Bestyrelsesdeltagelse ved: JMB 18-19/1: FB, THB & JM 24-25/1: FB, LB  

   

9. Næste møde 
• Tirsdag den 7/1 kl. 17.00-21.00. Tema for mødet: Hjemmeside og opgaveløsning 2020. Sikker opbevaring af 

data hos bestyrelse og DaBU generelt.  
 

For referat/ SKE 17.12.2019  
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