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Til alle klubber og udvalg under DaBU     16. april 2021
  

Repræsentantskabsmøde 2021 i Danmarks Bokse-Union 
Alle klubber og udvalg under DaBU inviteres til at deltage i DaBU’s Repræsentantskabsmøde, der 
afholdes søndag den 30. maj 2021 kl. 13.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 
Mødelokale: Gunnar Nu.  
 

 

Kl. 10.30 – 11.30 Workshop My Fightbook 

Invitation følger, med særskilt tilmelding til workshop.  

 
Program Repræsentantskabsmøde 

 Kl. 12.00 – 13.00 Registrering af mødedeltagere og stemmeberettigede samt frokost 
   Kl. 13.00 –     DaBU Repræsentantskabsmøde, jf. dagsorden 
  

Af hensyn til planlægning efter Covid-19 og forsamlingsloft kræver deltagelse forudgående 
tilmelding, og hver klub kan i år kun deltage med én person.  
Vi kender dd. Ikke de konkrete restriktionerne ift. mødeafholdelse den 30. maj, og vil naturligvis 
tage alle de nødvendige forholdsregler med hensyn til smitteminimering.  
 
Rejseomkostninger afholdes af klubberne. DaBU vil sørge for en let frokost ved ankomst.  

 
Med henvisning til §5 i DaBUs love gøres opmærksom på invitationen til klubberne gælder én 
repræsentant fra hver stemmeberettigede klub under DaBU. 
 
Foruden klubrepræsentanter er deltagelse af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, ansatte samt 
æresmedlemmer og invitererede af DaBU bestyrelse.   
 
Tilmelding for deltagelse i Repræsentantskabsmødet skal ske skriftligt til annapeters@dabu.dk 
senest mandag den 15. maj 2021. 
 
Oplys ved tilmelding navn på den person, som repræsenterer klubben. 
Fuldmagt kan downloades fra dabu.dk 
 
Workshop My Fightbook 

Hvis du tilmelder dig MFB og ikke er klubbens delegerede, så er du velkommen til at blive og 
deltage som gæst ved repræsentantskabsmødet; dette kræver dog tilmelding. Udfordres 
deltagerantallet ved repræsentantskabsmødet grundet Covid-19 restriktioner – tildeles pladserne 
de delegerede. 

 
Med sportslig hilsen 

Lars Brovil 
Formand 

Danmarks Bokse-Union 
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Dagsorden 

 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union søndag den 30. maj 2021 kl.13.00 
I Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Mandaternes godkendelse 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 

5. Appeludvalgets beretning 
 

 
6. Beretning fra nedsatte udvalg 

a) Elitesektion 
b) Arrangementsudvalg 
c) Dommer- og kamplederudvalg 
d) Lovudvalget 
e) Sponsorudvalg 
f) Breddeteam øst 
g) Breddeteam vest 
h) Diplomstævner øst 
i) Diplomstævner vest 
j) Uddannelsesudvalg 
k) Udviklingschef 

 
7. Indkomne forslag 

a) Forslag fra DaBUs bestyrelse 
 

 
8. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlem 

• Michael Jensen - er på valg og er villig til genvalg 
• Tina Hansen Berndsen - er på valg og villig til genvalg 

 
9. Valg til Appeludvalg 

• Medlem René Fuglsang - er på valg og modtager ikke genvalg 
 
 

10. Eventuelt 
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