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Danmarks Bokse-Unions repræsentantskabsmøde 2022  
Søndag den 22. maj 2022, Forum Kolding, Bramdrupdam, 6000 Kolding. kl. 10.00 - 14.00   
 

Referat  

1. Valg af dirigent 
Som dirigent foreslår bestyrelsen Willy Rasmussen, 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 DaBU’s 
love. Der er ikke fremsendt forslag til behandling på dette års repræsentantskabsmøde.  
Signe Kirse Ellegaard/Benazir Braae står for beslutningsreferat. Referatet skal desuden fremsendes 
til det internationale forbund IBA senest to uger efter afholdelse af repræsentantskabsmødet.  
                                                  

2. Mandaternes godkendelse 

Der er 42 stemmeberettigede klubber, dertil 4 bestyrelsesmedlemmer, således i alt 46  
stemmeberettigede til stede. Forsamlingen indleder repræsentantskabsmødet med at mindes de 
personligheder fra boksefællesskabet, der er gået bort i det forgangne år. Der holdes et halvt minuts 
stilhed.  

 

3. Bestyrelsens beretning         
Vanen tro suppleres bestyrelsens skriftlige årsberetning af en mundtlig beretning og formand Lars 
Brovil varetager igen i år denne opgave på vegne af den samlede bestyrelse. Indledningsvis rettes en 
tak til æresmedlemmer, udvalg, arbejdsgrupper, trænere, boksere, ansatte og elitesektionen samt 
alle jer ude i klubberne, for jeres utrættelige indsats. Der takkes for det store fremmøde.   
Derpå bydes der velkommen til DaBU nyansatte deltids udviklingskonsulent Benazir Braae.  
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 og vigtig indsats 
og støttet os gennem covid-19. 
År 2021 har været endnu et år, hvor bestyrelsen har været i arbejdstøjet for at gøre DaBU 
fællesskabet endnu stærkere som union, til trods for de svære vilkår med Covid-19. Bestyrelsen har 
valgt at præsentere den endelige 2022-25 strategiaftale med DIF, idet den om noget har fyldt og 
trukket på vores ressourcer i 2021.  
Formanden henviser til oversigt med ‘highlights’ for hvad DaBU har opnået og indfriet siden 2017, 
der blev vist på storskærm ved ankomst til repræsentantskabsmødet. Denne var for at vi minder 
hinanden om, at der rent faktisk er sket rigtigt meget de sidste 5 år – til trods for de sidste to år med 
Covid-19.  
En fireårig strategiaftale er nu velafsluttet og 90% af de opsatte proces- og resultatmål med DIF for 
2018-2021 er indfriet, hvilket både DaBU bestyrelse og DIF er tilfredse med. DaBU mangler endnu at 
indfri et enkelt punkt, hvilket forventes påbegyndt efter sommerferien. Bestyrelsen har en stor del af 
året 2021/22 arbejdet på den nye strategiaftale for 2022-2025.  
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Boksning er på programmet til OL 2024, men det ser desværre sort ud ift. at bevare boksesporten 
ved OL i 2028. Formanden nævner sin kandidaturindstilling til IBA - Board of Directors.  
IBA har indført pengepræmier til atleter, både til kvinder og mænd. Lige vilkår for alle.  

Formanden påpeger, at det er en enorm stor mængde af henvendelser til bestyrelsen på medier som 
Facebook, mail og telefon. En stor opfordring til, at klubberne klæder deres medlemmer ordentlig 
på, så disse ikke retter direkte henvendelse til bestyrelsen, men i stedet til det korrekte udvalg, den 
rette DaBU talsperson m.fl. Klubben har et ansvar for at informere og involvere jeres medlemmer og 
ikke mindst boksernes forældre om helt almene praktiske ting f.eks. vedr. stævnedeltagelse.   
 
Frivillighed 
En stor velment tak til den store frivillige indsats. Samtidig en opfordring til at søge at organisere os 
med flere nøglepersoner, der i de kommende år kan aflaste og have ansvaret for specifikke 
ansvarsområder. Dette vil også blive aktuelt iblandt DaBU kernefrivillige, hvis vi skal fortsætte 
udviklingen på samme aktivitetsniveau. Med henblik på afviklingen af DaBU Mesterskab 2021 var 
konklusionen, at den aktuelle kalender med JM og SM i april og NBM og repræsentantskabsmøde i 
maj er uholdbart i den nuværende organisering, idet det er de samme få personer der er involveret.  
Et forslag kunne være, at se på muligheder i at afvikle ét DM og f.eks. 2 Danish Box Cup Open samt 
et årligt NBM? Evt. med deltagergebyr som i alle øvrige turneringer. Bestyrelsen er åben for en ny 
model - måske en opgave for en arbejdsgruppe?  
 
DaBU´s nye sportslige set up 
DaBU nye sportslige set up med landstræner Michael Ørholst er kommet godt i gang og der bygges 
fortsat på. Overordnet har der været yderst positiv effekt med Ørholst og et hold bestående af 
Rashid Idrissi, Brian Brix, Arne Lund Christensen, Henrik Bauer og Ditte Frostholm samt assistance af 
Lars Kristensen fra DaBU kraftcenter. Elitesektionen er fortsat på udkig efter træneremner med de 
rette kvalifikationer - til specifikke opgaver og indsatser. 
 
Bredde- og ungdomsarbejde 
Vedr. DaBU Bredde- og ungdomsarbejde er intention om et endnu større fokus og indsats for disse 
målgrupper stadig gældende. Bestyrelse har ønske om at nytænke set-uppet, med ambitionen om at 
holde de aktives motivation i længere tid i boksesporten via flere aktiviteter. I denne forbindelse 
kunne et løft på Diplomboksning ligeledes tænkes ind. 

Aktivitetsstatus 2021 
Formanden spørger forsamlingen om, hvad vi gør aktivt ift. det dalende antal af aktiviteter. Særligt 
den manglende afholdelse af klubstævner. Formanden spørger ind til, om der er interesse for at 
etablere en arbejdsgruppe mhp. større indsats ift. afvikling af stævner, kampe og aktiviteter. Det er 
bekymrende understreger formanden, at aktivitetsniveauet fortsat er dalende.  

 
Strategiplan 2022-25 
Udviklingschef Signe Kirse og formanden præsenterer strategiaftalen 2022-25 – en aftale der både 
samler og favner boksning for alle DaBU´s foreninger og deres medlemmer. Aftalens to strategispor 
med dens mange definerede mål er kogt ned til 5 overordnede ambitioner:    
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1.  Et samlet DaBU fællesskab 

2.  Mere boksning for flere 

3.  Mangfoldigheden og det sociale samfundsansvar  
4.  Talentudvikling i Kraft- og Udviklingscentre  
5.  Good governance i International boksning 

 
 

Udviklingschefen præsenterer slideshow over de fem ambitioner for 2022-25. DaBU vil lykkedes med 
at indfri disse ambitioner gennem et bredt samarbejde såvel internt i organisationen som i 
samarbejde med andre idrætsforbund, DIF, DGI Kampidræt, kommuner samt organisationer uden 
for idrættens verden.  
 
Hvordan kommer vi fra ord på papir til handling og adfærd?  
Vi ønsker involvering og medejerskab! Bestyrelse og ansatte har i sinde at række ud til 
enkeltpersoner og grupper, der har motivation og lyst til at påvirke resultatet og implementeringen 
af aftalen: Boksere, Trænere, Frivillige, Formænd m.fl. Bestyrelse har ansvaret for den strategiske 
retning i udviklingen af DaBU, mens de ansatte som udførende aktører og centrale tovholdere har et 
særligt ansvar for implementering af indsatser og aktiviteter.  
Målene gennemgås kort slideshow og DaBU udviklingschef lægger vægt på at kommunikere, 
hvordan disse mål opnås: Organisationsudviklingsforløb, klubundersøgelse, styrke 
kommunikationsplatforme, fortsat stærke klubber, flere nye medlemmer og uddannede trænere - 
var nogle af overskrifterne.  
Flere medlemmer kræver stærke klubber. Derfor er klubsupport og relevante uddannelsestilbud fra 
forbundet et indsatsområde.  
Bokseklubberne løfter i dag et kæmpe samfundsmæssigt arbejde - hvilket vi både skal synliggøre og 
understøtte. Og der er stadig plads til flere kvinder – og flere unge og seniorer, og folk med 
parkinson eller andre patientgrupper. Vi er en sport der er interessant for rigtig mange grupper af 
mennesker. 
Et helt særlig indsatsområde er Get2Sport indsatsen, som bliver fokuseret på 8-10 klubber, der i 
samarbejde med DaBU nyansatte udviklingskonsulent i fællesskab skal styrke arbejdet med børn og 
unge fra udsatte boligområder.  
Og så er der vores ”kernevirksomhed”: Boksetalenter der udvikles i klubregi og i Kraft- og 
Udviklingscentrene; med højeste ambition om Olympisk deltagelse.  
DaBU ønsker desuden fortsat at arbejde for at præge de internationale boksefora i retning af en 
åben og demokratisk praksis.  

Kommentarer til den mundtlige beretning 
Jes Busk (FAK):  
Takker for oversigt over strategiplanen 2022-25 og at målene ser flotte ud. Busk pointerer, at 
kommunerne fortsat lægger et større pres på de mange frivillige og klubbernes bestyrelse, ved at 
skulle servicere nye målgrupper, f.eks. nye patientgrupper. Klubberne har behov for at få noget igen. 
Busk ser gerne at kommunerne lægger en politisk strategi om at belønne (f.eks. merit) eller aflønne 
de mange frivillige kræfter. DaBU opfordres til sammen med DIF at lægge et større politisk pres, så 
mængden af de frivilliges opgaver ikke overdrives, uden anerkendelse ift. goder såsom gratis 
kontingent, gratis udstyr og andet anerkendelse.  
Lars Brovil er enig i, at flere aktiviteter for nye målgrupper også handler om økonomi. Det pointeres, 
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at Parkinson Boxing indsatsen har givet klubberne et større antal medlemmer, dermed også 
kontingentindtægt og et større antal af potentielle frivillige.  

Thomas Møllenberg (Gilleleje Bokseklub):  
Foreslår at turneringsformen med fordel kan tænkes anderledes og mere kreativt. Stævner og 
klubaktiviteter er til fordel for ALLE i dansk boksning, og Møllenberg spørger om det er rimeligt, at 
arrangørklubber skal afholde udgifterne alene. Møllenberg foreslår at den mulige nye arbejdsgruppe 
Brovil lagde op til, med fordel kunne se på løsningsforslag til at lette de mange økonomiske udgifter, 
der er ved at afholde stævne og turneringer. Møllenberg pointerer at vi bør højne aktivitetsniveauet 
i dansk boksning.  
Ingen yderligere kommentarer, hvorpå beretningen godkendes af forsamlingen. 

 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  
Kasserer Finn Bryhl påpeger den fortsat manglende betaling af kontingent fra i alt 5 klubber.  
Kasserer fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 
Der præsenteres et samlet underskud på -178.436 kr (for første gang i mange år), og en samlet 
egenkapital på 3.667.683 kr. Kasserer pointerer at med fem landskampsaktiviteter i 2021, hvoraf tre 
var i Danmark og to i udlandet, er der særdeles positivt, at det samlede underskud på denne post 
kun er på 5.800 kr.  

Thomas Møllenberg (Gilleleje Bokseklub):   
Hvad konkret skyldes underskuddet på de 178.436 kr. og er det bæredygtigt at øge 
lønomkostninger? 
Lars Brovil svarer, at underskud skyldes dels manglende aktivitetsindtægter, at DaBU ydede et 
ekstraordinært stævnetilskud, samt en kort overgang med meromkostninger i administration i 
forbindelse med sportslig reorganisering. Desuden valgte DaBU bestyrelse helt ekstraordinært at 
fritage klubberne for licensbetaling til startbøger i sæson 2021. DaBU ydede desuden i sidste halvdel 
af 2021 et aktivitetstilskud på kr. 2.000,- for boksestævne og kr. 1.000,- for diplomstævne.  
På sidste spørgsmål, svarer både formand og kasserer, at DIF har ydet et højere tilskud af 
strategimidler end tidligere, hvilket er positivt for den samlede økonomi.  
 
Jes Busk (FAK):  
Hvad er ideen med, at DaBU har så stor en egenkapital stående? Busk bakker op om Thomas 
Møllenbergs forslag, at DaBU med fordel kan yde økonomisk støtte til de klubber der afholder 
stævner. Finn Bryhl svarer at der ikke forventes et overskud for regnskabsåret 2022, idet der er 
budgetteret med nedsat medlemskontingent for klubberne.  
 
Anne Thyssen (Aabenraa Bokseklub):  
Foreslår evt. at stifte en fond til stævneaktiviteter, hvor alle DaBU klubber indbetalte et givent beløb 
og DaBU eksempelvis matchede beløbet. En sådan fond kunne være proaktiv ift. lokale muligheder 
og fondsansøgninger. Finn Bryhl svarer at der eventuelt kunne oprettes en sådan aktivitetspulje, 
hvor klubberne udover eksempelvis kontingent også bidragede med et beløb, f.eks. 1000 kr. til en 
aktivitetspulje.  

Ligeledes kommenterede Jesper Kristensen (Varde Atlet Klub), Benny Jørgensen (BK Kelly) og 
Thomas Møllenberg (Gilleleje Bokseklub) at de opfordrer til, at der bliver set på Anne Thyssens 

mailto:dabu@dabu.dk
http://www.dabu.dk/


 

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

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

 

 

Medlem af DIF: Danmarks Idrætsforbund ⚫ IBA: International Boxing Association ⚫ EUBC: European Boxing Confederation 

forslag om at stifte en fond eller aktivitetspulje, som alle bidrager til og som kan hjælpe klubber, der 
arrangerer stævner, økonomisk. 
  
Finn Bryhl svarer dertil, at en praktisk model kunne være, at klubber indbetaler kontingent samt 
eksempelvis 1000 kr til en sådan aktivitetsfond. Lars Brovil understreger at DaBU i 2021 rent faktisk 
gav stævnetilskud til klubberne, mht. at komme i gang efter corona.  
 
Bjarne Holm (Thisted Atlet Klub):  
Tak til DaBU for at måtte afholde JM/JBM, og en helt særlig tak til Lars Kristensen for indsatsen og 
støtten med at vi kom godt igennem stævnet.  
Lars Brovil: Tak for en fantastisk god og sund indstilling der er til forslaget vedr. en 
aktivitetsfond/pulje. Tak for det! Aktivitet er et vigtigt område. Angående den sportslige indsats frem 
til OL i Paris i 2024 er DaBU i øjeblikket i positiv dialog med Team Danmark ift. at få fremtidig 
økonomisk støtte fra Team Danmark.  
 
Herefter erklærer dirigent Willy Rasmussen regnskabet for 2021 godkendt.  
 
5. Appeludvalgets beretning  
Der har ikke været sager til behandling i 2021. ingen yderligere bemærkninger.  
 
6. Beretning fra nedsatte udvalg  
I Årsberetning 2021 er der skriftlig status fra alle nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. Følgende 
udvalg giver en mundtlig opfølgning. 

Breddeteam Vest 
Allan Nielsen (DaBU Bredde Vest):  
Ønsker at tilføje, at i december fik boksere fra Bredde Vest mulighed for at følge landsholdets 
træningssamling samt en personlig snak med landstræner Michael Ørholst. Dette var en stor succes 
og en meget positiv erfaring for breddebokserne. Lignende må meget gerne gentage understreges 
det af Nielsen.   
 
7. Indkomne forslag 

Der er i år ingen indkomne forslag til behandling.  
 
8. Valg af formand   

• Lars Brovil - er på valg og genvælges for 2 år.   
Brovil opfordrer til at allerede efter 1 år, kan en eventuel kandidat til formandsposten 
begynde at blive indsluset til arbejdet som formand.  
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
• Finn Bryhl - er på valg og genvælges for 2 år.  
• Anna Peters - er på valg og ønsker ikke genvalg.  
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Bestyrelsen peger på Merete Skovbjerg som nyt bestyrelsesmedlem på Anna Peters plads.  
Merete Skovbjerg siger et par ord om hendes virke. Merete Skovbjerg har en fortid som bokser, og 
er aktiv i DaBU regi som dommer- og kampleder. Er tilknyttet Sydhavsøernes Bokseklub.  
Merete Skovbjerg bliver enstemmigt stemt ind som bestyrelsesmedlem.  
Lars Brovil udtrykker på vegne af hele bestyrelsen en stor TAK til Anna Peters, for hendes 
mangeårige loyale bestyrelsesarbejde og Anna Peters blev overrakt en buket blomster og applaus.  
 

10. Valg til Appeludvalg  
• Formand Henrik Puggaard - er på valg og genvælges for 2 år. 

• Medlem Benny Jørgensen - er på valg og genvælges for 2 år.  
• Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Brian Andersen (Bokseklubben ‘EBBK’ Esbjerg) vælges som ny suppleant i Appeludvalget.  
 
11. Eventuelt 

Jesper Christiansen (DaBU Bredde Øst og Kalundborg Bokseklub):  
Opfordrer til at klubber i deres kampreferater husker at tage ‘redaktør-brillerne’ på, således at også 
taberen af kampen også kan se sig selv i referatet.  
 
Martin Sløk (A. Olympia):  
Samme opfordring til at være mere positiv på de sociale medier. Sløk retter eksempelvis 
opmærksomhed på de mange negative kommentarer, vedr. Nationale Begyndermesterskaber; en 
opfordring til at rette de mange negative henvendelser til det rette sted - DaBU Arrangementsudvalg 
eller DaBU bestyrelse.   
Desuden udtrykkes der et stort et ønske om, at der gøres mere for dansk kvindeboksning.  
 
Anne Thyssen (Aabenraa Bokseklub):  
Samme opråb til alle om, at vi taler ordentligt til hinanden ikke mindst på de sociale medier, da det er 
i disse fora, at vi skal finde de frivillige kræfter i fremtiden. Lad os alle sammen deltage i fællesskabet 
og bidrage positivt til dén kultur vi sammen er med til at skabe. 
 
Kim Ørnstrøm (Hornslet Bokseklub):  
En opfordring til at DaBU undersøger grunden til, at ikke klubber afholder stævner. En mulig praktisk 
implementering kunne eksempelvis være at 2-4 klubber slår sig sammen og afholder ét stævne.  
Slutteligt knyttes en kommentar til, at de der dømmer ved diplomboksning er velorienteret ift. 
gældende regler. Alt i alt en stærk opfordring til, at DaBU nedfælder specifikke krav til dommer-
kvalifikationer inden for diplomboksning.  
 
Lars Brovil er enig i udtalelserne om, at diplomstævner i dag ikke har en rød tråd mht. krav og 
kvalifikationer til dommerne.  
 

Arne Lund (Hornslet Bokseklub):  
Tusind tak til Signe Kirse og DaBU bestyrelse for det kæmpestore arbejde med udarbejdelsen af 
Strategiplanen 2022-25. Der er dog stadig behov for at have fokus på klubbernes basis, der er at 
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udvikle boksere - fra diplom til konkurrence; vi mangler aktive boksere.  
 

Anne Thyssen (Aabenraa Bokseklub):  
Lads os huske - også lokalt rundt i landet - at eksponere vores boksere og sporten; eksponere 
fællesskabet i bokseklubberne, og fortælle at boksning er ‘hårdt, fedt, og fællesskab’.  
 
Signe Kirse tilføjer en kort serviceinformation om DaBU’s kalender, som har fået et nyt format, hvor 
brugeren kan finde alle aktiviteter samlet ét sted. Pt. er den gamle stævnekalender stadig at finde på 
DaBU hjemmeside, men den udfases. Den nye kalender er en google-kalender, som kan synkroniseres 
med brugerens egen google-kalender.  
 

Jesper Christiansen (Kalundborg Amatør Bokseklub): 
Spørger til hvordan det foregår med startbog i MyFightbook? Signe Kirse minder i denne henseende 
om, at det er vigtigt at alle aktive boksere bliver registreret i MyFightbook. Hvis f.eks. kun 75% 
kampboksere er registreret, er det ikke et reelt og fair billede af, hvem man som bokser kan matche 
med. Her kan det tilføjes at MyFightbook giver mulighed for at lægekort kan uploades elektronisk, til 
boksernes ‘elektroniske startbog’. Dette forventes at blive step 2 i vores anvendelse af platformen. 
Brovil pointerer, at beslutningen om at overgå til MyFightbook var en repræsentantskabsbeslutning. 
Husk at pr. 1. juni 2022 skal alle aktive kampboksere være registreret i MyFightbook. DaBU kontor 
yder gerne support hertil.  
 
Kåringer 
Lars Brovil lykønsker de to klubber, der blev udnævnt til ‘Bedste klub’ ved de regionale mesterskaber.  

• Hornslet Bokseklub vinder titlen ved Jyske Mesterskaber 2021, og  
• Herlev Boxing vinder titlen ved Sjællandske Mesterskaber 2021. 

Bestyrelsen takker Gilleleje Bokseklub for den flotte afvikling af DM;  
• Gilleleje Bokseklub kåres som ‘Årets Bokseklub 2021’.  

Michael Ørholst beretter, at 2021 var et svært år at komme ud i verden og bokse. Trods det fik vi 
mange flotte resultater, bl.a. vandt Sofie Rosshaug U19 EM bronze og Nikolai Terteryan vandt sølv ved 
Boxam i Spanien. Én bokser udmærkede sig dog helt særligt og som ‘Årets Bokser 2021’ kåres 
Sebastian Terteryan (BK Wedala).  
 
Tina Hansen Berndsen (bestyrelsesmedlem) udnævner Jan Guldberg (Sønderborg ABK) til at 
modtage DaBU guldnål for sit kontinuerlige virke i dansk boksning.  
Sidste udnævnelse gik til Finn Bryhl, der fik overrakt DaBU guldnål for mangeårigt bestyrelsesarbejde 
samt dommer- og kampleder arbejde gennem årene.  
 
Dirigenten takker for god ro og orden. Lars Brovil takker Willy Rasmussen for at være dirigent.  
Der afsluttes med et DaBU længe leve og formanden takker for et godt repræsentantskabsmøde 
2022. 
 

For referat: Benazir Braae/ Signe Kirse Ellegaard – 01/06 2022 
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