
 

DANMARKS BOKSE-UNION 
IDRÆTTENS HUS - BRØNDBY STADION 20 - DK-2605 BRØNDBY 
 
 

DaBU – stiftet 4. januar 1915 
Telefon: +45 43 26 23 21 
E-mail:   dabu@dabu.dk 
www.dabu.dk 
 
CVR nr. 18200813 

 

 Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund l AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur l EUBC: European Boxing Confederation 

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 2/2020  
31. marts 2020, kl. 18.00-20.30. Telefonmøde.  
 
Deltagere  
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Anna Peters (AP), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe 
Kirse Ellegaard (SKE) 
 
1. Velkomst og nyt fra formanden 
• Kompensationsmuligheder for merudgifter og tab som følge af corona-virus drøftes. FB kontakter MPA og 

sportschef for status på forsikringsdækning af udgifter til OL-kval. 
 
2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde  
• Når det bliver muligt igen, aftales et møde i KUC om eliteområdets opgavefordeling og økonomiske 

retningslinier, med deltagelse af sportschef, KUC koordinator, LB, FB og SKE.  
• Indstilling vedr. boksning med diabetes og epilepsi godkendes. SKE formidler beslutning. Det besluttes 

samtidig at tilføje passus på lægekort med afkrydsning om epilepsi. MJ opdaterer tekst til lægekort. 
• Regnskab 2019 til underskrivelse af bestyrelsen; elektronisk via NemID.   
 
3. Repræsentantskabsmøde 17.05.2020 
• Endelig beslutning om, hvorvidt repræsentantskabsmøde må udskydes pga. corona-virus, afventer 

yderligere information fra regering og sundhedsmyndigheder i påsken. Beslutning varsles snarest 
bestyrelsen har talt sammen herefter.  

• Ændringsforslag: Bestyrelsen ønsker at fremsætte forslag til §12. LB laver oplæg til forslag. 
• Bestyrelsen behandler to indkomne indstillinger til DaBU æresbevisninger. LB sender svar.  
 
4. Nyt fra udviklingschefen  
• Der er dialog med udbyder af mulig ny digital platform for DaBU og præsentationsmateriale er forelagt 

bestyrelsen. Denne er positivt indstillet for at gå videre med arbejdet, og vil i en ny løsning særligt 
prioritere funktioner til gavn på klub-niveau (stævnehåndtering og matchmaking), mens funktioner for 
DaBU centralt er sekundære behov.  
 

• Status på projekter: 
o DaBU har fået tilsagn fra DIF på Initiativpulje-ansøgning til et toårigt pilotprojekt Høje Taastrup 

Boksecenter, der skal knyttes til etablering af et DaBU udviklingscenter.  
Ny dato for landskamp mod Norge er 31/10. Første landskamp i Landskampen 2020 bliver mod 
Sverige 12/9.    
Parkinson-boksning: Vi afventer at RSB-uddannelsen åbner på ny. Al parkinson-boksning er 
indstillet indtil 1/6.  

o Nye muligheder: DaBU er inviteret med i to potentielle skoleprojektere, hhv. af UC Syd ’Aktiv året 
rundt’ sammen med en række øvrige SPF fra FamlySport, og af DIF FitFirst 10. Til begge projekter 
søger projektholder Novonordiskfondens pulje til Børns sundhed og bevægelse, hvorfor 
projekternes realisering er betinget af fondsstøtte.  
DaBU er desuden inviteret til at sidde med i interessentpanel for nyt projekt ”Gamle gymnastiksale 
– nye muligheder” som DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale & Anlægsfonden står bag. 

• Hjemmeside: Der arbejdes på udvikling af ny hjemmeside, hvor Henrik Vienberg Andersen som 
primusmotor lægger en fantastisk og stor indsats.   
 
 
 



 

DANMARKS BOKSE-UNION 
IDRÆTTENS HUS - BRØNDBY STADION 20 - DK-2605 BRØNDBY 
 
 

DaBU – stiftet 4. januar 1915 
Telefon: +45 43 26 23 21 
E-mail:   dabu@dabu.dk 
www.dabu.dk 
 
CVR nr. 18200813 

 

 Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund l AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur l EUBC: European Boxing Confederation 

5. Betaling for at stille bokser til stævne 
• Bestyrelsen drøfter problematikken omkring at enkelte klubber kræver betaling for at stille med boksere, 

når andre klubber arrangerer boksestævner. Det besluttes at udsende skrivelse til alle klubber med 
bestyrelsens henstilling hertil. MJ laver udkast. SKE formidler. 
 

6. ’Bordet’ rundt 
• MJ og FB har kontaktet banken vedr. overdragelse af depoter til Handelsbanken og afventer svar.   

   
7. Næste møde 
• Telefonmøde 16. april. primært punkt repræsentantskabsmøde. LB indkalder.  
 
 
06.04.20/SKE 
 


