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Danmarks Bokse-Unions Repræsentantskabsmøde 2020 
Lørdag 12. september 2020 kl. 13.00 i Rosborghallen, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle  
 

 

Beslutningsreferat 
DaBU formand Lars Brovil byder velkommen til alle fremmødte, og fortæller kort om praktiske forhold, 
herunder corona-hensyn som forsamlingen bedes overholde for alles helbreds skyld.  
 

1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen til dirigent af repræsentantskabsmødet, hvilket vedtages enstemmigt. 
Dirigenten takker for valget, og konstaterer at formalia vedr. indkaldelse og offentliggørelse af materiale er 
varslet rettidigt i henhold til DaBUs love. Som stemmetællere vælges Flemming Nissen og Hans Boesen. Signe 
Kirse Ellegaard står for beslutningsreferat.  
 
 

2) Mandaternes godkendelse 
Der er i alt 46 stemmeberettigede mandater tilstede, heraf 41 klubrepræsentanter, samt DaBU bestyrelses 5 
mandater. Senere er 2 kommet til, hvormed der i alt er 48 stemmeberettigede fra punkt 7) Indkomne forslag.  
 
 

3) Bestyrelsens beretning  
Formand Lars Brovil aflægger bestyrelsens mundtlige årsberetning. Der er varslet udskiftning i to af unionens 
vigtige udvalg. Dommer/Kampleder udvalgets formand Jørgen Hammer har meddelt, at han ønsker at stoppe i 
udvalget, og Arrangementsudvalgets Flemming Nissen, Hans Boesen og Stig Bøgeskov har alle efter mange års 
indsats valgt at takke af i udvalget efter DM 2020. Bestyrelsen retter en stor tak for årelangt og fornemt 
engagement til de 4 afgående udvalgsrepræsentanter. 
  
Corona har været og er en udfordring for os alle. Siden åbning af Corona hjælpepuljer har 27 bokseklubber 
ansøgt om kompensation og støttemidler. Heraf har 22 klubber fået tilsagn fra hjælpepuljer og størstedelen fik 
bevilliget 1/3 af det ansøgte beløb. Tre klubber har fået penge fra Foreningspuljen. DaBU klubber har i 2020 
fået samlet corona-støtte og puljemidler via DIF på i alt ca. 450tkr. Se fordeling på dif.dk Appel om at række 
hånden ud til bestyrelse og administration – vi er til for at hjælpe jer.  
 
Bestyrelsen har en appel til, at klubber undlader at opkræve betaling for deres bokseres stævnedeltagelse; der 
opfordres i stedet til at benytte økonomiske ordninger for kørepenge, samt at hjælpe hinanden gensidigt, når 
nogle klubber påtager sig opgaven som stævnearrangør.  
 
Bestyrelsen oplever fortsat mange henvendelser vedr. personsager om forhold, der reelt er klubanliggender 
og således bør behandles på klubniveau. Lad os hjælpe hinanden med at få henvendelser og information 
rettet det rigtige sted hen. 
 
Professionel idræt: I den almene sportsverden er det de bedste atleter der bliver professionelle. I boksning er 
det for langt flest drøm der bærere håbet fremfor evner og kvalitet. I det forgangne år er bestyrelsen blevet 
kontaktet om og af boksere, der ønsker at prøve sig af i professionel boksning. Bestyrelsen finder derfor at 
tiden er til at se nærmere på en fremtidig samarbejdsmodel på området hvor det fortsat er klubben der er 
omdrejningspunkt, gerne i positiv dialog med DPBF.  
For klubboksere som DaBU elitesektion satser på til større internationale opgaver, harmonerer det dog for 
nuværende ikke med DaBU fællesskabet, at deltage i begge lejre samtidigt. Til orientering er AIBA regel om 
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max 15 professionelle kampe og deltagelse i AIBA-arrangementer på som punkt ved AIBA 
repræsentantskabsmøde til december. I relation til OL er AIBA status som kvalifikationsorgan pt. suspenderet, 
og det er i dag IOC, der varetager kvalifikationskrav til OL-deltagelse.  
 
DaBU hjemmeside fremstår i dag i et nyt og mere datasikkert format, samt med et øget informations-flow. 
Tiltaget med relancering af dabu.dk forløber i tæt samarbejde mellem Henrik Vienberg Andersen som 
webmaster og udviklingschefen. Bestyrelsen retter en stor tak til Henrik Vienberg Andersen, og overrækker en 
gavekurv for hans kæmpe arbejdsindsats og gå på mod.  
 
Behovet for en digital platform til matchmaking og stævneadministration er stadig lige aktuel, og derfor har 
bestyrelsen taget kontakt til My Fightbook som i dag er et etableret system med erfaring fra øvrige 
kampidrætter. Det er således med spændt glæde, senere på dagsordene at kunne byde velkommen til Claus 
Skjoldborg for en præsentation af My Fightbook, som bestyrelsen håber DaBU fremadrettet, vil danne 
partnerskab med som digital løsning. My Fightbook støtter allerede op om dansk boksning som sponsor for 
landskampen – stor tak for det.  
 
I tråd med god skik og foreningsorden og demokrati ønsker bestyrelsen at udpege repræsentanter eller 
talspersoner hhv. for landsholdsboksere, for trænere og for dommer/kampledere. Talspersonerne for de 
respektive grupper vil varetage kommunikationen til og fra bestyrelsen samt ansatte. Afsættet er ønsket om 
en samlet og synlig kommunikationsvej mellem bestyrelse og de øvrige aktører i DaBU.  
 
Forsamlingen mindes venner i dansk boksning, der er gået bort i det forgangne år. Der holdes et minuts 
stilhed. 
 
Der er dette år ikke ærestildelinger. Dog er afgåede medarbejder i DaBU Marianne Prosch Anderen tidligere på 
året blevet tildelt DaBU Guldnål. Forsamlingen giver applaus.   
 
Der er ingen kommentarer til beretningen, som følgende godkendes.   

 
4) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 
Finn Bryhl fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. DaBU går ud med et 
overskud på 800.364 kr. mod et budget på 198.100 kr. De overtagne SaBU og JaBU midler er tillagt DaBU 
egenkapital.  
Regnskabet foretages af det eksterne revisionsfirma EY. Præsentation 
 
Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: Ved repræsentantskabsmødet sidste år blev nævnt kontingentforhøjelse 
på samlet 3000 kr. Her blev nævnt at pengene skulle gå til Breddearbejde og Diplomboksning. Savner 
specificeret, hvad pengene overdraget fra JaBU og SaBU er anvendt til?  
 
Finn Bryhl: JaBU og SaBU midler skulle også gå til udvikling. Dele af SaBU midler har stået i ’værdipapirer’, 
svarende til ca. 300tkr. Disse er nu solgt, og vil indgå i regnskabet 2020. Vi kunne måske have lavet flere 
breddeaktiviteter, men pengene står stadig til anvendelse. 
 
Lars Brovil ønsker at korrigere, at der ikke er tale om kontingentforøgelse, men at JaBU og SaBU kontingent er 
lagt sammen; derved er det samme kontingent klubberne betaler.  
 
Der debatteres omfanget af breddeaktiviteter samt egenbetaling ved udvalgt tur, hvor der flere opfattelser af 
andelen af DaBU tilskud hvad angår transport, tøj mm.   
 
Tina Hansen Berendsen: Kort inden sammenlægning af lokalunioner blev indkøbt et større parti helt nyt tøj 
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med SaBU og JaBU tryk på. Dette tøj vil blive anvendt i hhv. Bredde Øst og Vest.    
 
Regnskabet godkendes enstemmigt.  
 
 

5) Appeludvalgets beretning 
Udvalget har ikke haft sager i 2019, og der er således ingen aktuel beretning herfra.  
 
 

Præsentationer udenfor den formelle dagsorden 
• DIF Strategiaftaler v/ Liselotte Byrnak, DIF konsulent for DaBU   
Præsentation af baggrund og rammerne for den økonomiske støttestruktur i 4-årige strategiaftaler mellem DIF 
og alle specialforbund, og mulighederne for samarbejde og sparring med forbundskonsulenter. Desuden 
præsenteres konceptet for DIF fælles DM-uge. Præsentation 
 

• Oplæg til ny sæsonplan for mesterskaber v/ Finn Bryhl, DaBU arbejdsgruppe 
Efter sidste repræsentantskabsmøde 2019 blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på revision af sæsonplan for 
mesterskaber, der skulle præsenteres her i dag. Arbejdsgruppen har afholdt fælles telefonmøde, og følgende 
kommunikeret skriftlig; der var ikke fuld enighed i gruppen, men der er lavet et oplæg. Afsættet var at dette 
skulle være gældende pr. 2021, men grundet Corona er det ikke realistisk at realisere før pr. 2022. 
Arbejdsgruppen samles evt. igen ved DM i november.  
Om nærværende oplæg bliver ny sæsonplan, eller der kommer andre muligheder, jf. til ex. DIF fælles DM-uge, 
må tiden vise. DaBU bestyrelse og arbejdsgruppen er fortsat lydhør for input til evt. justeringer.  
Oplæg ny sæsonplan, der løber fra januar – december, tilsvarende international standart: 

April 1. weekend:  JM begynder / JM 
April 2. weekend: SM begynder / SM 
Maj 3. weekend: Nationale begyndermesterskaber 
November 3. weekend:  DM 

 Forårets mesterskabsweekender tilpasses, så de ikke falder sammen med påsken.  
 
Kommentarer:  
Jens Ole Hangaard, BK Sct. Jørgen finder det uhensigtsmæssigt at DM fortsat placeres medio november.  
Thomas Kyø, DaBU sportschef forklarer motivationen for sæsonplanen med, at der herved er balance for 
bokserne med en længere vintersæson og 2 ’hovedmål’ over året.  
Arne Lund Christensen, Hornslet Bokseklub: Ungdomsboksere der rykker op, får en længere 
omstillingsperiode før de skal stille op ved mesterskaber i den ældre aldersklasse.  
 
 

• My Fightbook v/ Claus Skjoldborg Larsen 
Den etablerede digitale platform MyFightbook præsenteres og de grundlæggende funktioner omkring 
oprettelse af boksere, matchmaking og stævneresultater. DaBU bestyrelse har ønske om et samarbejde der 
kan tilbyde MyFightbook som værktøj for forbund og klubber til boksedatabase, stævnesupport og 
resultatformidling. I systemet er mulighed for at anvende ’medical book’ for bokserne som elektronisk 
startbog; denne funktion har bestyrelsen vedtaget at tage i næste step, så vi får implementeret systemet i 
rette tempo.   
Foruden de centrale funktioner for DaBU, kan MFB tilbyde medlemsadministration, kontingenthåndtering mv. 
til klubberne. Dette er et valgfrit tilkøb og man kan kontakte Claus for nærmere info myfightbook.com  
  
 

mailto:dabu@dabu.dk
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6) Beretning fra nedsatte udvalg 
I repræsentantskabsmødet materiale er skriftlige beretninger fra alle de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. 

a) Elitesektion 
Ingen yderligere bemærkninger. 

 
b) Arrangementsudvalg 

Ingen yderligere bemærkninger. 
 

c) Dommer/Kamplederudvalg v/ Jørgen Hammer Sørensen 
Jørgen Hammer Sørensen oplever at kompetencen med D/K påsætning efterhånden er fuldt overgået 
til bestyrelsen og ikke ligger i udvalgsregi. Reglerne vi bokser efter, er AIBA regler, og dem skal vi holde 
os opdaterede med. Der har ofte været diskussioner om regelfortolkning og der har ikke altid været 
enighed. Det er på denne baggrund, at formanden nu trækker sig fra udvalget.  
 

d) Lovudvalget 
Ingen yderligere bemærkninger. 

 
e) Markedsførings- og sponsorudvalg 

Ingen yderligere bemærkninger. 
 
DaBU arbejdsgrupper 
 

f) Breddeteam Øst v/ Jesper Christiansen  
Håber at der kommer mere aktivitet med samlinger og kampe fremadrettet, men det seneste år har 
der været lav aktivitet, bl.a. grundet corona-nedlukning.  
 

g) Breddeteam Vest v/ Allan Nielsen  
Ej heller i vest har der været stor aktivitet i det forgangne år. I mellemtiden har team Vest brugt tid på 
at tænke et nyt koncept med oprettelse af en trup, der gerne skal bestå af 24 boksere, hvor bokserne 
matcher nogenlunde to og to i vægtklasser. Det ses gerne, at breddetruppens boksere har min. 5 
kampe, så de ved, hvad det vil sige at være kampbokser. Bredde Vest vil gerne kunne deltage i 
nationale og internationale opgaver, repræsenteret som DaBU Breddeteam Vest, dette ikke for at tage 
boksere fra klubarbejdet, men for at styrke fastholdelse og give fælles oplevelser på tværs af klubber. 
Tilmeldinger af boksere til breddeteam Vest modtages gerne.  
 
Kommentarer:  
Birger Petersen, Hinnerup Bokseklub: Ønsker Breddeteam Øst at arbejde tilsvarende?  
Jesper Christiansen svarer, at på Sjælland er vilkårene lidt anderledes for deltagelse, og det formodes 
umiddelbart, at der er risiko for at tabe boksere, hvis Breddeteam Øst ændrer kurs.  
 
Lars Brovil: Initiativet fra Bredde Vest har bestyrelsen taget positivt imod. Om end demografi og andre 
vilkår er lidt forskellige mellem øst og vest, ser bestyrelsen gerne, at breddearbejdet overordnet kører 
efter de samme retningslinjer. Bestyrelsesmedlem Tina Hansen Berendsen har breddearbejde som 
ansvarsområde og vil tage dialog med breddeteams.    
 

h) Diplomstævner Øst / Vest 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

i) Træneruddannelse 
Kurser lægges rundt i landet, og gerne i klubber der selv har en gruppe kursister. Der rettes en appel 

mailto:dabu@dabu.dk
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til, at når klubber tilkendegiver behov for trænerkursus, så gøres også en indsats for at sende kursister 
med, så kurset kan blive til noget. Aflyste kurser er spildt arbejde og synd for de andre, der gerne vil 
uddannes.   
 

j) D/K uddannelse 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

k) Udviklingsområdet v/ Signe Kirse Ellegaard 
Præsentation af tiltag og arbejdsopgaver for udviklingschefen, dels fra det forgangne år og et blik på 
2020 og fremadrettet. Præsentation   

 
 

7) Indkomne forslag 
a) Forslag fra DaBUs bestyrelse 

Motiveres af Lars Brovil: Med forslaget vil evt. ændringer i mesterskabstermin kunne tilpasses uden at 
skulle behandles på repræsentantskabsmøde ved en lovændring. Forslaget gælder kun de danske 
mesterskaber og ikke regionale mesterskaber.  
Forslaget blev sat til afstemning, og vedtaget med mere end 2/3 flertal af de afgivne stemmer.  
 

b) Forslag fra Brønderslev Bokseklub 
Motiveres af Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: Det bør være D/K udvalget, der påsætter D/K til 
DaBU arrangementer. Jørgen Hammer Sørensen supplerer ved, at i de seneste år har DaBU bestyrelse 
haft sidste, og et andet ord, end anbefalingen fra D/K udvalgets påsætning til mesterskaber.   
 
Det pointeres, at der ikke sås tvivl om den nuværende bestyrelses kompetencer, men forslaget skal 
forstås principielt da en fremtidig bestyrelse kan ske ikke at have samme kompetencer på området.  
 
Michael Jensen, DaBU bestyrelse: D/K udvalget og bestyrelsen er i reglen i positiv dialog, men der kan 
være uoverensstemmelse. Bestyrelsen kan have en indsigt i aktuelle forhold der har betydning for 
valg/fravalg af en given repræsentant for unionen, og hvor den givne vetoret til D/K påsætning ved 
mesterskaber derfor er relevant.  
 
Keld Frederiksen, Lovudvalget: Repræsentantskabet har valgt ved lovændring at tildele generel 
kompetence til bestyrelsen.     
 
Forslaget er todelt, og forslagets del to er i strid med DaBU love §9 hvor det fremgår, at bestyrelsen 
nedsætter udvalg til at udføre konkrete ad hoc opgaver. Det er således bestyrelsen der jf. DaBU love i 
sidste ende har vetoret, og nedsatte udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.  
Brønderslev Bokseklub trækker det samlede forslag, hvormed forslaget ikke kommer til afstemning.  
 
 

8) Valg af formand 
a) Formand Lars Brovil er på valg og er villig til genvalg 

Det aktuelle formandskandidatur afhænger af, at de øvrige to medlemmer på valg vælges.  
Opfordrer til altid at tage kontakt og gå i positiv dialog på ønskede ændringer.  
 
Kommentar:  
Klavs Madsen, BK Nordsalling: Det er ikke demokratisk, at man betinger sit kandidatur med andre 
medlemmers valg.     
Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg.  

mailto:dabu@dabu.dk
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9)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

a) Finn Bryhl er på valg og er villig til genvalg 
b) Anna Peters er på valg og er villig til genvalg   
Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg. 

 
 

10) Valg til Appeludvalg 
c) Formand Henrik Puggard er på valg og er villig til genvalg 
d) Medlem René Fuglsang er på valg og er villig til genvalg 
e) Suppleant Lars Korsbæk er på valg og er villig til genvalg 
Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg. 

 
 

11) Eventuelt 
Hans Natorp, DIF Næstformand takker for, at dansk boksning sammen med de øvrige idrætter har vist, at vi 
kan varetage hensyn og passe på hinanden så idrætten samlet har fået …. 
DIF idrætten kan levere et kæmpe sportsligt niveau, hvis vi samler os om en fælles DM-uge. Husk samarbejdet, 
når vi bedriver idræt, så når vi langt. God kamp i aften!  
 
Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: ved indsendelse af forslag blev samtidig skrevet, at der var en tvivl om 
forslaget var muligt at vedtage jf. DaBU love.  
 
Birger Petersen, Hinnerup Bokseklub angående økonomisk problematik ift. kommunalt tilskud: Klubbens 
medlemmer over 25 år trækker de ned i de kommunale tilskud. Der spørges til om andre klubber oplever 
tilsvarende problem.  
 
Klavs Madsen, BK Nordsalling viderebringer spørgsmål fra klubbens bagland: Har DaBU interesse i fremtidigt 
at benytte lokaler i BK Nordsalling til kursusafholdelse?  
Finn Bryhl svarer, at der ikke er en aftale om, at kurser afvikles i BK Nordsalling, men klubben kan i lighed med 
andre klubber byde ind på at afholde kurser.  
 
Jesper Christiansen, Kalundborg ABK spørger om nogen har erfaring med procedure for ansøgning om dansk 
pas til unge boksere, der ikke har dansk statsborgerskab? Og om DaBU kan bistå med at undersøge og beskrive 
procedure som service for klubberne. 
 
Helal El-Abed, A. Olympia opfordrer til, her under corona-restriktioner, at klubber arrangerer mindre stævner 
med begrænset publikum, hvor klubbernes unge breddeboksere med 5-15 kampe, kan få god stævneerfaring.  
 
Lars Brovil afrunder repræsentantskabsmødet 2019 og retter en stor tak fra hele bestyrelse til alle fremmødte, 
og på vegne af hele forsamlingen til Willy som dirigent.  
 

 
For referat Signe Kirse Ellegaard, sept. 2020 
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	Bestyrelsen oplever fortsat mange henvendelser vedr. personsager om forhold, der reelt er klubanliggender og således bør behandles på klubniveau. Lad os hjælpe hinanden med at få henvendelser og information rettet det rigtige sted hen.
	Professionel idræt: I den almene sportsverden er det de bedste atleter der bliver professionelle. I boksning er det for langt flest drøm der bærere håbet fremfor evner og kvalitet. I det forgangne år er bestyrelsen blevet kontaktet om og af boksere, d...
	For klubboksere som DaBU elitesektion satser på til større internationale opgaver, harmonerer det dog for nuværende ikke med DaBU fællesskabet, at deltage i begge lejre samtidigt. Til orientering er AIBA regel om max 15 professionelle kampe og deltage...
	DaBU hjemmeside fremstår i dag i et nyt og mere datasikkert format, samt med et øget informations-flow. Tiltaget med relancering af dabu.dk forløber i tæt samarbejde mellem Henrik Vienberg Andersen som webmaster og udviklingschefen. Bestyrelsen retter...
	Behovet for en digital platform til matchmaking og stævneadministration er stadig lige aktuel, og derfor har bestyrelsen taget kontakt til My Fightbook som i dag er et etableret system med erfaring fra øvrige kampidrætter. Det er således med spændt gl...
	I tråd med god skik og foreningsorden og demokrati ønsker bestyrelsen at udpege repræsentanter eller talspersoner hhv. for landsholdsboksere, for trænere og for dommer/kampledere. Talspersonerne for de respektive grupper vil varetage kommunikationen t...
	Forsamlingen mindes venner i dansk boksning, der er gået bort i det forgangne år. Der holdes et minuts stilhed.
	Der er dette år ikke ærestildelinger. Dog er afgåede medarbejder i DaBU Marianne Prosch Anderen tidligere på året blevet tildelt DaBU Guldnål. Forsamlingen giver applaus.
	Der er ingen kommentarer til beretningen, som følgende godkendes.
	4) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
	Finn Bryhl fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. DaBU går ud med et overskud på 800.364 kr. mod et budget på 198.100 kr. De overtagne SaBU og JaBU midler er tillagt DaBU egenkapital.
	Regnskabet foretages af det eksterne revisionsfirma EY. Præsentation
	Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: Ved repræsentantskabsmødet sidste år blev nævnt kontingentforhøjelse på samlet 3000 kr. Her blev nævnt at pengene skulle gå til Breddearbejde og Diplomboksning. Savner specificeret, hvad pengene overdraget fra JaBU ...
	Finn Bryhl: JaBU og SaBU midler skulle også gå til udvikling. Dele af SaBU midler har stået i ’værdipapirer’, svarende til ca. 300tkr. Disse er nu solgt, og vil indgå i regnskabet 2020. Vi kunne måske have lavet flere breddeaktiviteter, men pengene st...
	Lars Brovil ønsker at korrigere, at der ikke er tale om kontingentforøgelse, men at JaBU og SaBU kontingent er lagt sammen; derved er det samme kontingent klubberne betaler.
	Der debatteres omfanget af breddeaktiviteter samt egenbetaling ved udvalgt tur, hvor der flere opfattelser af andelen af DaBU tilskud hvad angår transport, tøj mm.
	Tina Hansen Berendsen: Kort inden sammenlægning af lokalunioner blev indkøbt et større parti helt nyt tøj med SaBU og JaBU tryk på. Dette tøj vil blive anvendt i hhv. Bredde Øst og Vest.
	Regnskabet godkendes enstemmigt.
	5) Appeludvalgets beretning
	Udvalget har ikke haft sager i 2019, og der er således ingen aktuel beretning herfra.
	Præsentationer udenfor den formelle dagsorden
	 DIF Strategiaftaler v/ Liselotte Byrnak, DIF konsulent for DaBU
	Præsentation af baggrund og rammerne for den økonomiske støttestruktur i 4-årige strategiaftaler mellem DIF og alle specialforbund, og mulighederne for samarbejde og sparring med forbundskonsulenter. Desuden præsenteres konceptet for DIF fælles DM-uge...
	 Oplæg til ny sæsonplan for mesterskaber v/ Finn Bryhl, DaBU arbejdsgruppe
	Efter sidste repræsentantskabsmøde 2019 blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på revision af sæsonplan for mesterskaber, der skulle præsenteres her i dag. Arbejdsgruppen har afholdt fælles telefonmøde, og følgende kommunikeret skriftlig; der var ikke...
	Om nærværende oplæg bliver ny sæsonplan, eller der kommer andre muligheder, jf. til ex. DIF fælles DM-uge, må tiden vise. DaBU bestyrelse og arbejdsgruppen er fortsat lydhør for input til evt. justeringer.
	Oplæg ny sæsonplan, der løber fra januar – december, tilsvarende international standart:
	April 1. weekend:  JM begynder / JM
	April 2. weekend: SM begynder / SM
	Maj 3. weekend: Nationale begyndermesterskaber
	November 3. weekend:  DM
	Forårets mesterskabsweekender tilpasses, så de ikke falder sammen med påsken.
	Kommentarer:
	Jens Ole Hangaard, BK Sct. Jørgen finder det uhensigtsmæssigt at DM fortsat placeres medio november.
	Thomas Kyø, DaBU sportschef forklarer motivationen for sæsonplanen med, at der herved er balance for bokserne med en længere vintersæson og 2 ’hovedmål’ over året.
	Arne Lund Christensen, Hornslet Bokseklub: Ungdomsboksere der rykker op, får en længere omstillingsperiode før de skal stille op ved mesterskaber i den ældre aldersklasse.
	 My Fightbook v/ Claus Skjoldborg Larsen
	Den etablerede digitale platform MyFightbook præsenteres og de grundlæggende funktioner omkring oprettelse af boksere, matchmaking og stævneresultater. DaBU bestyrelse har ønske om et samarbejde der kan tilbyde MyFightbook som værktøj for forbund og k...
	Foruden de centrale funktioner for DaBU, kan MFB tilbyde medlemsadministration, kontingenthåndtering mv. til klubberne. Dette er et valgfrit tilkøb og man kan kontakte Claus for nærmere info myfightbook.com
	6) Beretning fra nedsatte udvalg
	I repræsentantskabsmødet materiale er skriftlige beretninger fra alle de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.
	a) Elitesektion
	Ingen yderligere bemærkninger.
	b) Arrangementsudvalg Ingen yderligere bemærkninger.
	c) Dommer/Kamplederudvalg v/ Jørgen Hammer Sørensen Jørgen Hammer Sørensen oplever at kompetencen med D/K påsætning efterhånden er fuldt overgået til bestyrelsen og ikke ligger i udvalgsregi. Reglerne vi bokser efter, er AIBA regler, og dem skal vi ho...
	d) Lovudvalget
	Ingen yderligere bemærkninger.
	e) Markedsførings- og sponsorudvalg
	Ingen yderligere bemærkninger.
	DaBU arbejdsgrupper
	f) Breddeteam Øst v/ Jesper Christiansen  Håber at der kommer mere aktivitet med samlinger og kampe fremadrettet, men det seneste år har der været lav aktivitet, bl.a. grundet corona-nedlukning.
	g) Breddeteam Vest v/ Allan Nielsen  Ej heller i vest har der været stor aktivitet i det forgangne år. I mellemtiden har team Vest brugt tid på at tænke et nyt koncept med oprettelse af en trup, der gerne skal bestå af 24 boksere, hvor bokserne matche...
	Kommentarer:
	Birger Petersen, Hinnerup Bokseklub: Ønsker Breddeteam Øst at arbejde tilsvarende?
	Jesper Christiansen svarer, at på Sjælland er vilkårene lidt anderledes for deltagelse, og det formodes umiddelbart, at der er risiko for at tabe boksere, hvis Breddeteam Øst ændrer kurs.
	Lars Brovil: Initiativet fra Bredde Vest har bestyrelsen taget positivt imod. Om end demografi og andre vilkår er lidt forskellige mellem øst og vest, ser bestyrelsen gerne, at breddearbejdet overordnet kører efter de samme retningslinjer. Bestyrelses...
	h) Diplomstævner Øst / Vest
	Ingen yderligere bemærkninger.
	i) Træneruddannelse
	Kurser lægges rundt i landet, og gerne i klubber der selv har en gruppe kursister. Der rettes en appel til, at når klubber tilkendegiver behov for trænerkursus, så gøres også en indsats for at sende kursister med, så kurset kan blive til noget. Aflyst...
	j) D/K uddannelse
	Ingen yderligere bemærkninger.
	k) Udviklingsområdet v/ Signe Kirse Ellegaard Præsentation af tiltag og arbejdsopgaver for udviklingschefen, dels fra det forgangne år og et blik på 2020 og fremadrettet. Præsentation
	7) Indkomne forslag
	a) Forslag fra DaBUs bestyrelse Motiveres af Lars Brovil: Med forslaget vil evt. ændringer i mesterskabstermin kunne tilpasses uden at skulle behandles på repræsentantskabsmøde ved en lovændring. Forslaget gælder kun de danske mesterskaber og ikke reg...
	Forslaget blev sat til afstemning, og vedtaget med mere end 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
	b) Forslag fra Brønderslev Bokseklub Motiveres af Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: Det bør være D/K udvalget, der påsætter D/K til DaBU arrangementer. Jørgen Hammer Sørensen supplerer ved, at i de seneste år har DaBU bestyrelse haft sidste, og et a...
	Det pointeres, at der ikke sås tvivl om den nuværende bestyrelses kompetencer, men forslaget skal forstås principielt da en fremtidig bestyrelse kan ske ikke at have samme kompetencer på området.
	Michael Jensen, DaBU bestyrelse: D/K udvalget og bestyrelsen er i reglen i positiv dialog, men der kan være uoverensstemmelse. Bestyrelsen kan have en indsigt i aktuelle forhold der har betydning for valg/fravalg af en given repræsentant for unionen, ...
	Keld Frederiksen, Lovudvalget: Repræsentantskabet har valgt ved lovændring at tildele generel kompetence til bestyrelsen.
	Forslaget er todelt, og forslagets del to er i strid med DaBU love §9 hvor det fremgår, at bestyrelsen nedsætter udvalg til at udføre konkrete ad hoc opgaver. Det er således bestyrelsen der jf. DaBU love i sidste ende har vetoret, og nedsatte udvalg a...
	Brønderslev Bokseklub trækker det samlede forslag, hvormed forslaget ikke kommer til afstemning.
	8) Valg af formand
	a) Formand Lars Brovil er på valg og er villig til genvalg
	Det aktuelle formandskandidatur afhænger af, at de øvrige to medlemmer på valg vælges.  Opfordrer til altid at tage kontakt og gå i positiv dialog på ønskede ændringer.
	Kommentar:
	Klavs Madsen, BK Nordsalling: Det er ikke demokratisk, at man betinger sit kandidatur med andre medlemmers valg.
	Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg.
	9)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
	a) Finn Bryhl er på valg og er villig til genvalg
	b) Anna Peters er på valg og er villig til genvalg
	Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg.
	10) Valg til Appeludvalg
	c) Formand Henrik Puggard er på valg og er villig til genvalg
	d) Medlem René Fuglsang er på valg og er villig til genvalg
	e) Suppleant Lars Korsbæk er på valg og er villig til genvalg
	Ingen modkandidater. Således enstemmigt genvalg.
	11) Eventuelt
	Hans Natorp, DIF Næstformand takker for, at dansk boksning sammen med de øvrige idrætter har vist, at vi kan varetage hensyn og passe på hinanden så idrætten samlet har fået ….
	DIF idrætten kan levere et kæmpe sportsligt niveau, hvis vi samler os om en fælles DM-uge. Husk samarbejdet, når vi bedriver idræt, så når vi langt. God kamp i aften!
	Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub: ved indsendelse af forslag blev samtidig skrevet, at der var en tvivl om forslaget var muligt at vedtage jf. DaBU love.
	Birger Petersen, Hinnerup Bokseklub angående økonomisk problematik ift. kommunalt tilskud: Klubbens medlemmer over 25 år trækker de ned i de kommunale tilskud. Der spørges til om andre klubber oplever tilsvarende problem.
	Klavs Madsen, BK Nordsalling viderebringer spørgsmål fra klubbens bagland: Har DaBU interesse i fremtidigt at benytte lokaler i BK Nordsalling til kursusafholdelse?
	Finn Bryhl svarer, at der ikke er en aftale om, at kurser afvikles i BK Nordsalling, men klubben kan i lighed med andre klubber byde ind på at afholde kurser.
	Jesper Christiansen, Kalundborg ABK spørger om nogen har erfaring med procedure for ansøgning om dansk pas til unge boksere, der ikke har dansk statsborgerskab? Og om DaBU kan bistå med at undersøge og beskrive procedure som service for klubberne.
	Helal El-Abed, A. Olympia opfordrer til, her under corona-restriktioner, at klubber arrangerer mindre stævner med begrænset publikum, hvor klubbernes unge breddeboksere med 5-15 kampe, kan få god stævneerfaring.
	Lars Brovil afrunder repræsentantskabsmødet 2019 og retter en stor tak fra hele bestyrelse til alle fremmødte, og på vegne af hele forsamlingen til Willy som dirigent.

