
Referat Generalforsamling d.14.05.2019 Farum Bokseklub 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent  Allan blev valgt  

 

Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning for det forløbne år:  

Per har forstået beretningen for året 

Træningen her i centeret, i Bybækhallen og lidt i Værløse for autister har været godt i denne sæson – en stor 

tak til alle medlemmerne. 

 

Det med autisterne har været en rigtig god og meget lærerig oplevelse, hvor man finder ud af, hvor givende, 

men også hvor hård boksetræning kan være. Det har også vist kommunen, hvor positiv og velvillig klubben 

ser på nye eller anderledes udfordringer. 

 

Som noget nyt i år, så har vi faktisk haft et ’ungdomshold’ i ’Stien’ på Bybækskolen om mandagen, hvor 

Markus støttet af Henrik Hjort har gjort en kæmpe indsats med meget ’udfordrende’ lokaler. Det har 

medført, at der faktisk er omkring 26 betalende medlemmer med stor interesse for sporten, og de er 

superglade for træningen. Det er ’fødekæden’ til FBK og på sigt skaber dette fundamentet for Elite boksning 

på konkurrenceplan i klubben. En kæmpe indsats af Markus og Henrik!!! 

 

Markus har også kørt nogle forløb med nogle skoleklasser, og derigennem har vi fået nogle nye medlemmer, 

men havde vi haft bedre træningstider, var der kommet mange flere nye medlemmer. 

Det bliver spændende i den nye sæson, at se hvordan det går, når vi så kan tilbyde bedre tider på 

Bybækskolen i den lille gymnastiksal – Det skal nok blive kanongodt! 

 

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

 

Diplomkamp:  

Emanuel 1 kamp 

Oliver Hjort 2 diplom 

 

 

Super godt gået og stort bifald til dem. 

 

Som i mange foregående år deltog vi igen i Furesø Sommerlege, og denne gang i det fri inde på stadion, og 

det gik naturligvis rigtig fint, ikke mindst takket være hjælpeinstruktørerne, der som regel er medlemmer 

eller tidligere medlemmer af klubben. I år bliver det den 21. august i Farum. 

 

Vi er også en del af det der hedder ”Åben Skole” halløjet og det har også betydet, at vi trænere har brugt en 

del af vores fritid på at undervise elever på forskellige skoler i boksning.  

 

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, denne gang for skolebørn i alderen fra 8 år og op. I år bliver det den 2. og 3. juli kl. 10 – 12 i 

Kampsportcenteret? Eller?, 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. 

 

Rigtig Kamp: 

Jimmy Nielsen 1 kamp 

Sahladin 1 kamp 

Nicolai Dobson 2 kampe 



Med hensyn til Bybækskolen, så vil vi snarest få et møde med ’viceværten’, så vi kan planlægge og realisere 

flytningen fra Kampsportcenteret til Bybæk og få plads til alt vores ’gear’ dér. Det har jo også været vores 

første sæson med vores nye ring og boksepuder, der naturligvis skal sættes op på Bybæk, hvor det så vil være 

’oppe’ mindst fra onsdag til søndag! Det bliver rigtig godt – ikke mindst for ungdomsholdet, der jo har været 

vant til ’Stien’. 

 

Vores ’nye’ Henrik har styret økonomien og regnskabet super godt. 

 

Månedens Fighter blev udfaset, men til gengæld har vi ’Sæsonens Fighter’, og i denne sæson er det med 

glæde, at jeg kan udnævne Oliver Kronborg Hjort – Super godt gået! 

 

Vi vil ønske alle en god og dejlig sommerferie, og vi glæder os allerede til at se jer alle i sæsonen 2019- 

2020.  

 

Og husk klubbens motto: ”Hellere et ringhjørne end et gadehjørne”! 

 

Bestyrelsen Farum Bokseklub 66. 

 

 

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab  

ingen gæld. 

Ingen renteindtægter 

- 154,55kr.  

 regnskabet er godkendt  

 

Pkt. 4: Valg til bestyrelsen bestyrelsesmedlemmer: Helmut og Troels 

Per er valgt til formand 1år af gangen. 

I det kasserer posten er på valg næste år, går Henrik Hjorth af som Kassere, og varetager herefter 

formandsposten efter Per Krat i sæsonen 20-21. 

Således sikres det at formand og kassere ikke er på valg i samme periode, men stadig er forskudt 1 år.    

 

Der skal tjekkes op på e-mails, så alle i bestyrelsen får dem. 

 

Pkt. 5: Valg af 2 supplianter:  

Allan Hansen og Therese Andersen 

 

Pkt. 6: Valg af revisorsuppleant:  

Mikkel Andersen 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag Ingen  

  

Pkt. 8: Eventuelt 

Bybækhallen efter sommer. Onsdag til søndag mellem kl.15.00 til 22.00 

der bliver arbejde på at kunne være der tirsdag også. 

- Junior og senior boksning bliver delt mere op 

- Programmet starter op til august 

- Bliver taget hånd om de unge, så de bliver ved med at bokse og tage flere medlemmer til klubben. 

- Der arbejdes med de unge, i hvordan de skal gøre tingene, så de lære det fra start af. 

- Der er pt. Ikke flere plaser til de unge om mandagen 



- Gang i klubben, i form af firma træning, og andre klubber kommer ned og træner hos os. være til 

stede når der sker aktiviteter i byen og evt. i andre byer omkring Furesø 

- Få fat i sponsor til klubben, der er talt om Johannes fog.  

- Fokus på klub aften, der har været talt om, at dele det op eller lave nogle lege. Gøre mere så de unge 

ikke bare smutter tidlig hjem.   

- Få lavet en retningslinje for klubben, så alle der er i klubben, ved hvad der forventet af en, når man 

er en del af den. 

- Få folk til at betale for deres medlemskab i klubben. Der er talt om forskellige løsninger til dette.  

 

 

Referent  

Therese Andersen 

 


