
Referat af generalforsamling d. 24. april 2018 i Farum Bokseklub. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 
 Allan blev valgt 
 
Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 Per fremlægger bestyrelsens beretning. Træningen i centret og på Bybæk har været 

god i år.  
 

Vi har haft samarbejde med kommunen og DIF projekt ”Muhammed Ali”. Projektet 
gik ud på at hjælpe unge ”ny-danskere”, der havde det svært med at komme i gang af 
forskellige grunde, men hvor bl.a. kommunen kunne hjælpe rent økonomisk og hvor 
vi også kunne tage forskellige hensyn til de nye. Per oplyser at der stort set aldrig 
bliver taget specielle hensyn, og mener at alle er glade for, at vi ikke gør forskel på 
nogen. ”Vi gør ikke forskel på nogen, men vi gør en forskel for mange!”. Onsdag var 
der afslutning på projektet, hvor der bl.a. blev uddelt t-shirts. Vi vil gerne fortsætte 
samarbejdet og der er aftalt møde efter sommerferien. 

  
 Vi har haft en del boksere i kamp denne sæson fordelt på følgende: Diplomkamp: 

Matin Rust 1 kamp, Anja Høj 2 kampe, Ditte Jepsen 2 kampe. Rigtig kamp: Imran 2 
kampe, Ditte Jepsen 1 kamp, Jimmy Nielsen 1 kamp. Super godt gået og stort bifald 
til dem. Der har været et par skader undervejs, men vi fortsætter kampen. 

 
Som i mange foregående år deltog vi igen i Furesø Sommerlege, og for andet år i 
træk i Tennisklubbens lokaler, og det gik naturligvis rigtig fint, ikke mindst takket 
være hjælpeinstruktørerne, der som regel er medlemmer eller tidligere medlemmer 
af klubben. 
 
Vi er også en del af det der hedder ”Åben Skole” halløjet og det har også betydet, at 
vi, Helmut, Jimmy og jeg har brugt en del af vores fritid på at undervise elever på 
forskellige skoler i boksning.  
 
Her for nylig har vi været på Lyngholmskolen, hvor der var 76 elever på deres 7. 
årgang, der blev undervist – trænet lidt i boksning. Det var noget af en mundfuld, 
men vi klarede det i stiv arm. 
 
Det er jo på hverdage dette foregår, og da vi alle har et arbejde, så kan det jo godt 
være en udfordring at få det til at gå op. 
 
Vi tilbyder, i lighed med en del andre idrætsklubber, også sommerferieaktiviteter, 
igen i samarbejde med kommunen, for skolebørn i alderen fra 11 år og op. I år bliver 
det den 3. og 4. juli, hvor Jimmy og jeg har lovet at være der. Skolebørnene tilmelder 



sig selv de enkelte aktiviteter, og det koster så et beløb for at deltage. Noget af 
beløbet tilfalder klubben. 
 
Med hensyn til vores træningssal, så arbejdes der kraftigt på, at få sat nogle 
”boksepuder” op på én af væggene (væggen er i dag godkendt af en 
bygningssagkyndig), ligesom vi også skal have vores sandsæk op igen. 
 
Vi har også prøvet noget nyt i denne sæson, idet det er første sæson, hvor vi kårer 
”Månedens Fighter”. Det virker til, at medlemmerne har taget godt imod dette tiltag 
- så det regner vi da med at videreføre til næste sæson også. 
 
Henrik har som sædvanligt styret økonomien og regnskabet super godt, så vi er 
selvfølgelig kede af, at han nu stopper som kasserer i klubben.  
 
Vi vil ønske alle en god og dejlig sommerferie, og vi glæder os allerede til at se jer alle 
i sæsonen 2018- 2019.  
 
Og husk klubbens motto: ”Hellere et ringhjørne end et gadehjørne”! 

 
Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab  

Henrik forelagde et foreløbigt regnskabet, da sæsonen endnu ikke er helt slut. 
Regnskabet udviste en saldo på kr. 30.596,03, hvilket må siges at være flot. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Når det endelige regnskab 
foreligger, skal det godkendes af foreningens revisor. 

 
Pkt. 4: Valg til bestyrelsen  

Der skulle vælges en ny kasserer, da Henrik Andersen ikke genopstiller samt et 
bestyrelsesmedlem, da Tina Hornbæk ikke genopstiller. Valg som kasserer blev 
Henrik Hjorth og som bestyrelsesmedlem Jimmy Nielsen. 

 
Pkt. 5: Valg af 2 suppleanter 

Allan Hansen og Troels Mørch blev valgt. 
 

Pkt. 6: Valg af revisorsuppleant 
Hassan 

 
Pkt. 7: Indkomne forslag 
 Ingen 
 
Pkt. 8: Eventuelt 
 Henrik Andersen bliver æresmedlem i klubben 
 
Referent 

Tina Hornbæk 


