Referat af generalforsamling d. 26. maj 2016 i Farum Bokseklub.

Pkt. 1:

Valg af dirigent: Jimmy

Pkt. 2:

Per forelagde årsberetningen. Træningen har både her i centeret og på Bybækskolen
været godt i år. Her i centeret med en helt fantastisk deltagelse i den sidste del af
sæsonen – tak til alle medlemmerne.
Vi har ikke haft nogen kampboksere i denne sæson, men lad os nu se til næste
sæson, det kan jo være, at Santos og et par mere vil bokse en kamp eller to.
Jimmy er blevet træner, hvilket vi er meget glade for, og han har allerede bevist, at
han kan dét dér. Han skal også snart på trænerkursus i SABU.
Til de nye, der er startet til træning her på det sidste, vil vi bare sige VELKOMMEN, og
gøre alt vi kan, for at I fortsætter i næste sæson.
Henrik har som sædvanlig klaret regnskabet og kassen til UG, selvom det ind i
mellem kan være noget af en udfordring at ind-fordre. Han har som sædvanlig
skaffet nyt udstyr (handsker og hjelme), der kan købes til meget fordelagtige priser.
Der blev i samarbejde med Karate og Judo arrangeret en fælles arbejdsdag d. 12.
marts i år, hvor vi faktisk var meget pænt repræsenteret. Det gik fint, og vi fik ryddet
en masse op, afkalket brusere m.m., ligesom vi fik indkøbt og monteret lys på loftet.
Der blev også monteret plader mellem nogle af spærene på loftet, så der kan
placeres udstyr, der ikke er alt for tungt – altså ikke vægte o.l.
Vi deltog sidste år (igen) i Furesø Sommerlege, denne gang dog i Tennisklubbens
lokaler, hvilket var meget positivt, idet vi så havde mere plads, og selvom der var
andre i hallen, var det ikke nær så forstyrrende, som når vi var sammen med Judo i
Kampsportcenteret. Vi regner også med at deltage i år igen onsdag den 24. august,
hvor vi gerne vil have så mange instruktører/trænere som muligt, idet vi får 2 klasser
ad gangen.
Sidste år havde vi et boksefitness-hold, men da vi ikke tilbyder boksefitness i
klubben, har jeg fravalgt det i år, hvor vi til gengæld får 2 klasser. Der var afsat 30
min til hver klasse sidste år, men i år har vi 45 min pr klasse – absolut en forbedring.
Der sker en hel del omkring skolerne, og vi har da også deltaget med en stand på
”Den åbne Skole Markedsdag” den 10. maj, hvor vi kunne tilbyde er enkelte events
med nogle klasser. Vi kan ikke tilbyde noget fast i dagtimerne, idet alle trænerne er
frivillige og arbejder ved siden af. Helmut har holdt nogle events, og Per har været

med en enkelt gang. Der var nogen interesse omkring boksningen, men nu må vi se,
hvad det bliver til.
Som noget nyt, er karate begyndt med et ”puls hold” om tirsdagen efter vores
træning, og det gå vist rimelig godt, og vi skal selvfølgelig lige vænne os til, at der er
nogen, der skal træne efter os.
Vægtrummet er sat i stand og alle må gerne bruge det.
Vi vil ønske alle en god og dejlig sommerferie og glæder os til, at se jer alle i næste
sæson, hvor vi i starten af sæsonen 2016 – 2017 vil fejre klubbens 50 års jubilæum –
hvordan ja det må vi jo se.
Pkt. 3:

Forelæggelse af regnskab: Henrik forelagde regnskab, der udviste et underskud på kr.
9.939,86, hvilket må siges at være tilfredsstillende, da der er indkøbt en del nyt
udstyr. Kontigentindtægten er større i år end tidligere.

Pkt. 4:

Valg til bestyrelsen: Henrik blev genvalgt som kasserer og Tina blev genvalgt som
bestyrelsesmedlem. Allan blev genvalgt som suppleant.

Pkt. 5:

Allan blev valgt til revisor

Pkt. 6:

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7:

Under eventuelt blev det oplyst, at det p.t. ikke var muligt med nye træningslokaler.
Tennis og Squash har sagt nej til udlån af deres lokaler og det bliver for dyrt at bygge
ovenpå.
Det er trænernes opgave, at formidle oplysning om træningslejre m.m. til bokserne.

Per takkede for fremmødet ved generalforsamlingens afslutning.

Referent
Tina Hornbæk

