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

    

Medlem af DIF: Danmarks Idrætsforbund I AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur I EUBC: European Boxing Confederation 

DaBU – stiftet 4. januar 1915 
dabu@dabu.dk 
www.dabu.dk  
CVR 18200813 

Danmarks Bokse-Unions Repræsentantskabsmøde 2021 

Søndag 30. maj 2021, Idrættens Hus, 2605 Brøndby  
 
 

Referat 
 

1. Valg af dirigent  
Som dirigent foreslår bestyrelsen Søren Gøtzche, der modtager enstemmigt valg. 
Dirigenten takker for valget og konstaterer, at formalia vedr. indkaldelse af 
repræsentantskabsmødet samt offentliggørelse af materiale er varslet rettidigt i henhold til 
DaBUs love.  
Signe Kirse Ellegaard står for beslutningsreferat. Referatet skal som noget nyt også 
fremsendes til det internationale forbund AIBA to uger efter mødeafholdelse.   

 
 

2. Mandaternes godkendelse 
Der er 37 stemmeberettigede klubber, dertil 5 bestyrelsesmedlemmer, således i alt 42 
stemmeberettigede til stede.  
Bestyrelsen fremlægger kommende strategiplan 2022-2025 under pkt. 7 indkomne forslag.  
 
Forsamlingen indleder mødet med at mindes de personligheder fra boksefællesskabet, der 
er gået bort i det forgangne år. Der holdes et minuts stilhed. 
 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Vanen tro støttes bestyrelsens årsberetning op af en mundtlig beretning – og formand Lars 
Brovil varetager igen i år denne på vegne af den samlede bestyrelse.  
 
Indledningsvis rettes en tak til vores ansatte, DaBUs udvalg, arbejdsgrupper, landstræner 
og elitesektionen samt alle jer ude i klubberne, for jeres utrættelige indsats i en meget 
svær tid med utallige udfordringer grundet covid-19. Tak til DIF og vores netværkspartnere 
for god sparring i en for alle uforudsigelig tid med skiftende retninger, restriktionerne og 
ikke mindst nedlukninger.  
Kære klubber, husk at viderebringe en særlig tak til alle i jeres klubnetværk, ikke mindst de 
mange frivillige, som har ydet en stor indsats og støttet os gennem covid-19.  
 
DaBU er nu fuldt implementeret i IKC (Idrættens Kompetence Center) og kasserer Finn 
Bryhls samarbejde med IKC efter Marianne, udvikler sig fortsat i positiv retning. Ligeledes 
har Signe Kirse Ellegaard god sparring og stor værdi i sin placering i IKC-fællesskabet i 
Idrættens Hus. 
Bestyrelsen kikker fortsat ind i muligheder for løsning af øvrige administrative opgaver i 
IKC-regi, dersom det kan løfte effekten og udbyttet af den generelle drift. 

mailto:dabu@dabu.dk
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Bestyrelsens intention ved AIBA kongres i december var at søge størst mulig indflydelse på 
valg af den fremtidige præsident, og et tæt nordisk og nordeuropæisk samarbejde 
anbefalede samlet hollænderen Boris Van Vorst som ny AIBA præsident, men som bekendt 
faldt valget på Umar Kremlev fra Rusland. DaBUs bestyrelse bakker naturligvis fuldt ud op 
om den demokratiske proces og DaBUs formand har frem til dato haft 4 gode og 
konstruktive teams-møder med AIBAs nye præsident om udvikling af sporten samt 
vigtigheden af fuld gennemsigtighed og good governance. Boksnings plads på det det 
fremtidige olympiske program er forsat et udestående – dog er fornemmelsen, at AIBA 
organisationen leverer ind på flere af de krav som IOC ønsker opfyldt for at genvinde 
positionen facilitator for OL boksning. International indflydelse i AIBA og EUBC vil i vores 
komme strategispor være et element, der vægtes af bestyrelsen og forventes motiveret via 
økonomisk tilsagn i strategiaftalen. 
 
I disse tider med stor fokus på Good Governance ønsker bestyrelsen, at DaBU går foran og 
tager ansvar for alle vores medlemmer – frivillige ledere, boksere, motionister og øvrige, 
der er involveret i vores sport. Ingen af os i DaBU-fællesskabet kan acceptere eller stå 
model til at vores sport, jer i klubberne eller vores forbund rammes af en offentlig 
mediestorm med historier om forskelsbehandling, diskrimination, mobning, racisme, 
seksuel krænkelse eller chikane. Derfor er første initiativ i DaBU regi at etablere en 
Talspersongruppe, med kontaktpersoner på hvert deres kompetencefelt kan modtage 
henvendelser, således alle kan blive hørt og med mulighed for evt. anonymitet. Ligeledes 
bakker DaBU op om DIF’s Whistleblower-ordning, der kan tilgås fra hjemmesiden.    
DaBU prioriterer et aktivt samarbejdet med Anti-doping Danmark for en ren og sund 
foreningssport uden doping og præstationsfremmende midler, uanset niveau. I 
eliteområdets code of conduct er guidelines for boksere, trænere og ledere, og i øjeblikket 
er næstformand Michael Jensen ved at uddanne sig i de nye internationale krav og 
standarter.  

 
DaBUs økonomi er fortsat yderst sund, med plads til fortsat udvikling og nye initiativer.   
hvilket bådes støtter de mange sportslige aktiviteter samt bestyrelsens ønske om et 
nutidigt forbund med fokus på god klubservice, uddannelse og inspiration til frivillige 
bestyrelser og trænere.  
Bestyrelsen har nylig indledt et udviklingsforløb med en ekstern partner, med henblik på at 
de frivillige med tæt involvering i DaBU regi, vores ansatte og bestyrelsen bliver stærkere i 
vores kommunikation, samspil og udnyttelse af individuelle kompetencer.  
 
Under udviklingschefens indlæg orienteres om diverse initiativer, dog skal særligt nævnes 
vores fælles projekt med Parkinsonforeningen: Parkinson Boxing, der har som mål at få 
offentligheden til at se boksesporten i andet mere positivt lys, samt få flere til at få øjnene 
op for, at vores sport byder på meget end at slå på tuden. I økonomisk perspektiv er vi også 
blevet anerkendt med en betydelig projektstøtte fra Sundhedsstyrelsen.  
 

mailto:dabu@dabu.dk
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Tiden med covid-19 gør det ikke nemt at tegne sponsorater, men formanden og 
sponsorudvalget ønsker at afsøge nye veje herunder fonds- udlodningsmidler med mål om 
at fremme sport og sociale indsatser.  
Formanden har, siden sin tiltrædelse i september 2017, hvilket kan ses i regnskabet, 
tilbagebetalt alle sine retmæssige omkostninger i forbindelses med arbejdet i DaBU. denne 
praksis vil fortsat ske, dog vil disse midler i fremtiden blive brugt målrettet og dedikeret til 
timebetaling for opgaveløsning til gavn for fællesskabet, og ikke blot indgå i den store 
kasse som et tilskud. Intentionen er, at vi i DaBU kan få ekstra hænder til at løfte opgave 
der ikke kan løftes af en frivillig bestyrelse med et fast arbejde ved siden af sit virke i DaBU. 
 
Bestyrelsen ønsker oven på covid-19 nedlukning at motivere til flere genåbningsinitiativer 
og har valgt at bruge noget af DaBU opsparing til klubstøtte for stævneaktiviteter – 
rammer og praktik kan ses i Maj-nyhedsbrevet. Hermed en opfordring til klubber om at 
kickstarte de sportslige aktiviteter. 
 
DaBUs bestyrelse ønsker en reorganisering af det sportslige set up, der i højere grad skal 
understøtte videreudviklingen af DaBUs kraft og udviklingscentre, være dialogbaseret og 
opgaverne fordelt ud og løftet af flere hænder. Bestyrelsen forventer at kunne 
kommunikere det endelige set up ud omkring september 2021.  
 
En arbejdsgruppe med Signe Kirse Ellegaard, Michael Jensen, Lars Kristensen, Thomas Kyø, 
formanden, og ad hoc den øvrige bestyrelse har været med i processen for udarbejdelse af 
strategispor til kommende 4-årig aftale med DIF. Strategiaftalen bidrager til vores 
økonomiske fundament i perioden 2022-2025. (I bilag til årsberetningen er strategisporene 
i detaljer). Økonomisk har vi ved første evaluering i DIF fået positiv tilkendegivelse på vores 
ønske om strategistøtte i et niveau mere end 50% højere end nuværende støtte; intet er 
dog besluttet endnu. Vi håber at repræsentantskabet bakker op om ambitioner og 
målsætninger i strategioplægget.   
 
Efter flere år har René Fuglsang, SIK Fight ønsket at træde ud af DaBU Appeludvalg, og hele 
bestyrelsen retter en stor tak til René for hans engagement og virke. Appeludvalget er en 
vigtig og demokratisk del af DaBUs DNA og bestyrelsen indstiller tidligere formand Benny 
Jørgensen som nyt medlem grundet hans kompetencer og indsigt i sporten.  
 
Kommentarer til den mundtlige beretning  
Thomas Møllenberg, Gilleleje Bokseklub spørger til punktet vedr. tilbagebetaling af 
formandsudgifter, og efterfølgende spørger Bo Bøgeskov, Jyllinge Boxing Team til 
beløbsstørrelsen.  
Lars Brovil forklarer, at det nye i denne praksis er, at returbetalingen af formandsudgifter 
vil være øremærket til lønnet bestyrelsesarbejde. Beløbsstørrelsen har de seneste år ligget 
fra 30-70tkr. der fremadrettet skal anvendes til køb af timelønnet kompetence udefra.   
 
Bo Bøgeskov, Jyllinge Boxing Team kommenterer på oplæg til afvikling af Nationale 
Begyndermesterskaber i august måned. Med sæsonstart 1. juli vil det være svært for 
bokserne at blive klar til august; hvordan sikres det sportslige udkomme?  

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/
https://mailchi.mp/93ba30c42678/nyt-fra-dabu-maj-10121360
https://www.dabu.dk/wp-content/uploads/2021/05/Bilag-2-DaBU-Strategispor-12_2022-2025.pdf
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Det foreslås at rykke mesterskaberne, og i stedet sætte skub på klubstævner så bokserne 
kommer i gang og får kamperfaring forud for mesterskabsdeltagelse.  
Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub og Allan Nielsen, Lindholm Bokseklub bakker op om 
anbefalingen at NBM flyttes til senere på året, fx september.  
 
Lars Brovil: Bestyrelsen har ønsket at igangsætte mest mulig aktivitet, og for ikke at 
konflikte med øvrig stævnekalender søgt NBM lagt i august.  
Bestyrelsen lytter her til de fremsatte kommentarer og forslag, og i og med, at der ikke er 
indgået endelig aftale om dato for NBM, er bestyrelsen åben for, om forsamlingen ønsker 
det, at NBM søges placeret senere på sæsonen.  
Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøde 2. juni drøfte evt. ny dato for NMB 2021.  

 
Ingen yderligere kommentarer, hvorpå beretningen godkendes af forsamlingen.  
 
 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  
Finn Bryhl fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. Der var 
en fejl i sidste år regnskabsopstilling vedr. SaBU og JaBU midler. Dette er nu korrigeret i 
2020 regnskabet.  
Årets regnskab er i god balance og resultatet viser et overskud på kr. 186.229,- holdt op 
mod budgetresultat på kr. 115.500,-. 
 
Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub spørger til JaBU og SaBU midler, der først var lagt i 
værdipapirer og nu er meddelt, er en fejl, hvilket han finder uklart. 
 
Finn Bryhl forklarer, at det er korrekt at lokalunionsmidlerne stod i værdipapirer, og at det 
var i opstillingen sidste år, at der var lavet en administrativ regnskabsteknisk fejl, hvilket i 
årets regnskab er rettet.     
 
Allan Nielsen, Lindholm Bokseklub konstaterer en fejl i underskrift i regnskabet, hvor Finn 
Bryhl er anført som formand.  
Fejlen er opdaget tidligere og korrigeret hos revisionen, men fremgår desværre stadig her i 
regnskabsmaterialet.  
 
Erik Thrane, Brønderslev Bokseklub spørger til hvad posten Administrationsomkostninger 
udgøres af.  
   
Finn Bryhl forklarer, at der under Administrationsomkostninger ligger lønomkostninger, 
div. Medarbejderomkostninger som ATP mm., husleje til kælderrum og kontorplads samt 
udgift til IKC for administrations- regnskabsopgaver. 
 
 

5. Appeludvalgets beretning 
Udvalget har ikke haft nogle sager i 2020. Ingen yderligere bemærkninger  
 

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/
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6. Beretning fra nedsatte udvalg 
Repræsentantskabsmaterialet har skriftlige årsberetning fra alle nedsatte udvalg og 
arbejdsgrupper. Følgende giver en mundtlig opfølgning.  
 
Bredde Team Vest  
Allan Nielsen beretter at der ikke har været mange aktiviteter i 2020, men at 
breddeteamet nu er i gang – senest denne weekend, hvor der var Breddesamling i 
Kraftcenter Vejle. Bokserne var motiverede og viste gode takter, der lover godt for 
fremtiden.  
 
Træneruddannelse  
Kent Hansen opfordrer alle til at følge med på DaBU hjemmeside for opslag af nye 
trænerkurser. Under menuen Uddannelse er aktuelle invitationer til Trænerkursus T1 5-8. 
august og Motionstrænerkursus 19-22. august. Vi skal have flere, der tilmeldes DaBU 
uddannelse; sidste år måtte to kurser aflyses pga. for få deltagere – det er rigtig ærgerligt. 
T2 og T3 vil ikke blive afholdt i 2021; men det tilstræbes at holde et kursus af hver type 
hver sæson.  
Pt. består udvalget af Kent alene, så hvis man kunne tænke sig at være med til at 
videreudvikle DaBU uddannelsesområde og arbejde sammen om trænerkurser, så tag 
kontakt til DaBU eller Kent Hansen!  
  
Udviklingsområdet 
Udviklingschef Signe Kirse Ellegaard uddyber fra udvalgte tiltag og projekter, der har tegnet 
udviklingsområdet i årets løb. I arbejdet med oprettelse af alle klubber i MyFightbook og 
kendskab til den nye platform har Claus Skjoldborg Larsen og hans folk bag MFB udbudt 5 
gratis webinarer samt dagens fysiske workshop for at supportere DaBUs klubber. Status er, 
at 62 klubber har oprettet en administrator og i alt ca. 360 bokseprofiler. Vi skal have 
resten med! Så her en stor opfordring til at sprede budskabet om, at ALLE klubber sørger 
for at oprette sig. Der kan altid hentes hjælp hos Claus eller Signe.  

Pilotprojektet Boksecenter Høje Taastrup løber over to over 2 år, med DIF Initiativstøtte, og 
støttet af Get2Sport og Høje Taastrup Kommune. Projektmidlerne betyder, at Tony 
Kristiansen er deltids projektansat som koordinator for Boksecenteret og DaBU 
Udviklingscenter som også er tilknyttet i Høje Taastrup. Pilotprojektet skal give erfaring 
med nye veje i klubudvikling, målgrupper og samarbejder, fx Sundhedscenter, Get2Sport, 
Gymnasie-idrætslinje, Skoler, Soldaterveteraner. Erfaringerne skal drages med ind i de 
kommende strategitiltag.  
 
Parkinson Boxing fik i marts i år tilsagn fra Sundhedsstyrelsens pulje til ”Sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse” med samlet støtte på kr. 1.072.800,- til projektets videreførelse i 
2021-2023. Det betyder at vi bl.a. kan digitalisere kursusmateriale, udbyde 2 x årlige gratis 
træneruddannelse og 2 x årlige erfaringsworkshop samt yde klubtilskud til PR.  

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/
https://www.dabu.dk/traeneruddannelse/
https://www.dabu.dk/traeneruddannelse/
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https://www.dabu.dk/uddannelsesudvalg/
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Formidling af corona-information med pålagte restriktioner og lempelser har fyldt enormt 
meget i 2020; fra april – december er skrevet godt 25 nyheder specifikt om retningslinjer 
og støttemulighed, (dertil diverse aflysninger af arrangementer). Positivt trods alt jævnligt 
at kunne formidle muligheder for hjælpepuljer til de økonomiske tab klubberne har haft.    
 
DaBU nyhedsbrev er udgivet ca. en gang månedligt. Formatet er i fortsat udvikling, så input 
og gode historier der har hele boksedanmarks interesse modtages gerne.  
 
 

7. Indkomne forslag 
Udviklingschef Signe Kirse Ellegaard og formand Lars Brovil præsenterer DaBU indstilling af 
de to spor i kommende Strategiplan 2022-2025.  
 
Spor 1 – Vi ønsker at udvikle DaBU som samlet organisation, med stærke kraft- og 
udviklingscentre og international indflydelse  
 
Spor 2 – DaBU udvikler idrætten: Med øget sportslig aktivitet – på alle niveauer, med 
relevans for flere 
 
Indstillingen af DaBU Strategiplan behandles i DIF bestyrelse og den 21. juni modtager vi 
tilbagemeldingsbrev om den forventede økonomiske strategistøtte fra DIF for de 
kommende 4 år.  
 
Thomas Møllenberg, Gilleleje Bokseklub kommenterer, at der tegnes et positivt og 
ambitiøst oplæg. Han ser frem til øget KUC-aktivitet i øst-regi, med opfordring til at have 
regelmæssige træningstilbud tilsvarende Kraftcenter Vejle for boksere, der er bosat i øst.  
 
Jes Busk, FAK Aarhus kvitterer for et interessant oplæg, men perspektiverer samtidig til en 
potentiel udfordring omkring motionsmedlemmer. Når vi ser på DaBU medlemstal, er vi 
10.000 medlemmer og under 1.000 med startbog – altså en stor majoritet af motionister. 
Hvordan håndteres et potentielt ’oprør’ mod konkurrenceboksning - hvis motionisterne 
ønsker at nedlægge kampboksning til fordel for fitnessboksning?  
 
Bo Bøgeskov, Jyllinge Boxing Team kommenterer på indsatser omkring motions- og 
diplomboksning. Han oplever mange medlemmer i alderen 30-40+, der savner sportslige 
mål med deres boksetræning, og opfordrer til at vi tager dette perspektiv med i forhold til 
aktivitetsudvikling.  
 
Lars Brovil om motionsboksning; vi skal have stærke koncepter, både med og uden et 
konkurrenceelement. Det kan være allerede eksisterende koncepter eller nyudvikling – 
med målet om relevante tilbud for de alders- og målgrupper der er ude i klubberne.  
Jf. overvægten af motionsmedlemmer, så ser vi også positivt, hvordan fx nye parkinson-
boksere er ressourcestærke og til gavn for klubben.  
 

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/
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Bo Bøgeskov, Jyllinge Boxing Team, spørger til om der til den nye Kvinde - Udviklingstrup 
bliver supervisering fra elitesektionen samt støtte fra DaBU ift. kommunikationen ud til 
boksere og trænere?   
 
Lars Brovil svarer bekræftende til begge spørgsmål omkring Kvinde - Udviklingstruppen. 
Der er god dialog til elitesektionen på det sportslige område herunder udtagelser, og 
regelmæssig dialog med udviklingschefen omkring rammer, aktiviteter og information. Vi 
er bevidst om, at det er nyt tiltag vi har søsat, og vi ønsker at lære og tilpasse formen og 
kommunikationen undervejs.  
 
Thomas Møllenberg, Gilleleje Bokseklub spørger til om de i regnskabet nævnte DIF midler 
er øremærket til projektkoordinator?  
 
Signe Kirse Ellegaard svarer bekræftende og forklarer, at DaBU har søgt DIF Initiativpulje 
for et 2-årigt pilotprojekt Boksecenter Høje Taastrup, dvs. eksterne midler, som er 
budgetteret til projektet med den deltids projektkoordinator.      
  
Efter kommentarer, spørgsmål og afklarende svar giver forsamlingen sin opbakning til det 
fremlagte og indstillede oplæg til DaBU Strategiplan 2022-2025.  
 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Michael Jensen er på valg og genvælges for 2 år 
Tina Hansen Berndsen er på valg og genvælges for 2 år 
Der er ingen modkandidater.  
 
 

9. Valg til Appeludvalg 
Benny Jørgensen indstilles af bestyrelsen til den vakante plads, idet René Fuglsang 
udtræder af udvalget før tid. Benny Jørgensen vælges for 1 år 
Jørgen Holm Jensen er på valg og genvælges for 2 år    
Suppleant Lars Korsbæk er på valg og genvælges for 1 år 
 
 

10.  Eventuelt 
Allan Nielsen, Lindholm Bokseklub spørger til om bestyrelsen har arbejdet videre med 
emnet fælles DM-uge efter oplæg der blev præsenteret ved sidste 
repræsentantskabsmøde.  
 
Lars Brovil fortæller, at bestyrelsen har haft dialog med DIF’s projektleder Mads Bang Aaen 
og at det pt. vurderes, at en DM-uge i sommeren ikke matcher DaBU optimalt; bl.a. på 
grund af sommerterminen og at det synes sværere for en arrangørklub at få et overskud på 
et DM samtidig med at det kan kræve ekstra frivillige med afvikling af boksefinaler på to 
lokationer – både i arrangørklubbens regi og på DM-ugens Center Court.  
 

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/
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Finn Bryhl annoncerer, at bestyrelsen er på udkig efter en læge i Vest, der kan supplere 
DaBUs nuværende lægelige rådgivere.  
 
Kent Hansen, uddannelsesudvalget efterspørger flere medlemmer til udvalget, der har lyst 
at arbejde med DaBU træneruddannelse sammen med Kent, og bruge nogle weekender 
om året på at undervise på kurserne. Er man interesseret skal man kontakte Kent og høre 
mere.  
 
Thomas Møllenberg, Gilleleje Bokseklub opfordrer til, at der kommer gang i breddestævner 
på ny – i et let tilgængeligt format, der skaber god aktivitet.  
DaBU bestyrelse roses for det øgede informationsniveau; med håber det også spreder sig 
til udvalgene i DaBU. 
 
Flemming Nissen, æresmedlem takker for et godt møde og et flot stykke arbejde. Og 
tilføjer, at den ros han modtog i årsberetningen skal deles med Hans Boesen og Stig 
Bøgeskov, der begge ligeledes har lagt et stort og mangeårigt arbejde i DaBU 
Arrangementsudvalg.  
Michael Jensen ønskes tillykke med hans virke som international official – det bibringer 
både stærke netværk og gode oplevelser.   
 
Lars Brovil afrunder mødet med lykønskning og uddeling af diplom til Årets klub, både for 
2020 og for 2019, idet der ved sidste års repræsentantskabsmøde ikke blev kåret Årets 
klub. Hermed rettet op på med et forsinket tillykke til:  

• Jyllinge Boxing Team for flot afvikling af DM 2019.  
Bo Bøgeskov modtager diplom 2019.  

Samtidig ønskes et stort tillykke til:  

• Lindholm Bokseklub, for afvikling af et rigtigt flot mesterskab for Elite, under de helt 
særlige og stramme restriktioner omkring corona.  
Allan Nielsen modtager diplom 2020.  

 
Forsamlingen udråber et højt leve for Danmarks Bokse-Union og dansk boksning, hvorpå 
årets repræsentantskabsmøde 2021 afsluttes.  
 
 
For referat: Signe Kirse Ellegaard – 07/06/2021 
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