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DaBU Bestyrelsesmøde 1/2020  
27. januar 2020 Brøndby, kl. 18.30-21.00  
 

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

1. Velkomst og nyt fra formanden 
• Underskrifter til DIF bliver fremadrettet elektronisk  

• Norge er bekræftet som modstandernation til landskamp 18/4; nærmere aftale igangsættes 

• Tekst på lægekort skal tilpasses før næste genoptryk, MJ/SKE aftaler 

• Status på kontingentbetalinger: Efter frist 31/1 kontakter FB evt. vestklubber og AP kontakter evt. 
østklubber (LB informerer).   

 

2. EUBC / AIBA nyt 
• LB har meldt afbud til deltagelse i AIBA forum i Italien grundet høj deltagerpris.  

• Det svenske bokseforbund har fået ny Generalsekretær – Patrick Weeler. 
 

3. Økonomi 
• Bestyrelsen vil i det nye år se på udarbejdelse af en ny kontingentmodel med dels differentieret betaling, 

dels refusionsmuligheder ved sportslig klubstævneaktivitet.   
 

4. Vedtægtsændringer Repræsentantskabsmøde 17.05.2020 
• Bestyrelsen gennemgår vedtægterne for evt. tilpasninger til det kommende repræsentantskabsmøde. 
 

5. Athlete World – digital platform 

• Afklaring af den fremadrettede proces, SKE  
 

6. Nyt fra udviklingschefen  
• Orientering fra KUC koordinator. Der laves aftaler med adgang til træningsfaciliteter, behandlere og 

specialister for de tilknyttede boksere, samt uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere. 
Sponsorarbejde i event-regi tegner positivt.  

• Møde med DIF projektleder for fælles DM-uge 2021. Foreløbig forholder bestyrelsen sig åbne, med OBS på 
at terminen i 2021 ikke er oplagt for DaBU. SKE holder bestyrelsen opdateret om projektet.  

• De 9 klubtrænere skal færdiggøre uddannelse i Rock Steady Boxing 4-5. april. Allerede nu kan klubber, der 
indgår i projektet, dog starte hold med parkinson-boksning.  

• DIF har inviteret kampsportsforbundene til fælles innovationsproces med sigte på at rekruttere 
voksenmotionister. Processen forventes at strække sig over 2-3 år.  

• Der gås sideløbende videre i kampsportsnetværk, dels med at udarbejde fælles kampsports PR-materiale, 
dels med regionale netværksmøder, hvor alle kampsportsklubber inviteres – næste gang i Køge 27/2.  

• DaBU har modtaget en ekstrabevilling fra DIF Get2Sport til at afvikle camp el. lign for get2Sport klubber i 
øst i løbet af 2020.   
 

7. Uddannelse 
• Kursusoplæg til dommer/kampleder uddannelse/efteruddannelse. Bestyrelsen ønsker oplægget behandlet 

ved D/K udvalgets formøde til repræsentantskabsmøde.   
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8. Boksning og epilepsi og diabetes 
• Bestyrelsen drøfter kampboksning med hhv. epilepsi og diabetes. Der ønskes yderligere lægefaglig 

rådgivning og dokumentation som baggrund for endelig definition af unionens retningslinier mht. 
godkendelse af startbog til personer med konstateret epilepsi eller diabetes. SKE kontakter DaBU læge for 
lægefaglig dokumentation. Endelig beslutning på området vil blive orienteret om efterfølgende.     
 

9. Indsigelser 
• DaBU har modtaget to skriftlige indsigelser – begge er behandlet og de involverede parter orienteres alle 

direkte. 
 

10. Bordet rundt 
• SKE deltager i DIF introduktion til Foreningspuljen 2020 den 26/2  
• FB kontakter Allan Nielsen vedr. á conto afregning fra sidste år  
• DM 2020 arrangør har meldt sig. (SKE og LKK bistår med klubsupport irt. kommunal puljeansøgning). 
• Personfølsomme oplysninger bør ikke arkiveres i mails, men i sikre mapper med adgangsbegrænsning. SKE 

går videre med implementering af OneDrive løsning    

  

11. Næste møde 
• Bestyrelsesmøde til underskrivelse af regnskab 2019, ønskes flyttet fra 24/3 2020 til den 31/3 kl. 17.00-

21.00. 
  

31.01.2020/SKE 
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