
Generalforsamling Farum Bokseklub D.11.06.2020.                                                

1: Valg af dirigent: Marcus Kurszewska. 

2: Bestyrelsens beretning for sæson 2019-2020. 

Denne sæson trådte bokseklubben for alvor ind i Bybækhallen – eller Salen, og der kom virkelig gang 

i de forskellige hold. Det er en sæson, hvor der er sket utroligt meget for Bokseklubben. 

Vores medlemstal er steget med næsten 100% siden sidste sæson. Det nøjagtige tal har Henrik Hjort, 

men det er over 100 betalende medlemmer.  

Ungdomsafdelingen alene er steget fra 27 til 64 medlemmer, og vores yngste medlemmer er 6 år 

gamle. 

Vores antal af kampboksere er også steget helt fantastisk. – Det vender vi tilbage til. 

Den sidste del af sæsonen har dog, som alle andre steder, været præget af Corona eller Covid 19, 

idet vi ikke har kunnet træne indendørs siden nedlukningen af Danmark. 

Helmut tog nogle ture rundt om Farum Sø og dem, der var med, blev delt op i hold og holdt god 

afstand. 

Vi har dog i den seneste tid kunne træne udendørs ved Furesøbad – stadig med afstand – og vi har 

været nødt til at begrænse antallet af deltagere, og dele deltagerne op i hold, idet vi jo stadig skal 

overholde myndighedernes retningslinjer.  

Det betyder bl.a. at vi ikke sparre med hinanden, hvilket jo ellers er netop den træning, der giver 

mest rent boksemæssigt. 

Marcus har dog formået at lave nogle rigtig gode træninger, der udfordrer deltagerne og giver dem 

en god grundform. 

Henrik og jeg har også været med som trænere, og det har været rigtig godt faktisk. Nu glæder vi os 

selvfølgelig helt vildt til, at vi kan starte i Bybæk igen. 

Vi har, som vi plejer, også i denne sæson haft et rigtigt godt samarbejde med kommunen, hvor vi 

bl.a. medvirkede til Sommerferieaktiviteter for skolebørn et par dage i starten af juli måned 2019, 

Marcus, Faizan og Henrik har kørt nogle forløb med nogle skolebørn, og vi har deltaget i Furesø 

Sommerlege igen.  

Ved Furesø Festival var vi også med, og der havde vi vores mobile boksering med ned til Furesøbad, 

hvor vi så lagde lørdagstræningen – det var virkelig en succes ikke mindst på grund af dem, der var 

med til træningen. Det er ikke sidste gang vi er med dér. 



Vi er indgået i et samarbejde med Furesø E-sport omkring fælles aktiviteter for de unge i kommunen, 

og det regner vi også med bliver godt for både E-sport og Bokseklubben. 

Vores samarbejde med kommunen har også været helt i top i denne sæson, og det fortsætter 

naturligvis i den kommende sæson – nok lidt mere formelt og med muligheder for noget ekstra 

støtte. Vi kan i den anledning også meddele, at vi fra næste sæson får fuld rådighed over Salen i hele 

sæsonen. 

Nu skal vi hylde medlemmerne, for uden medlemmer – ingen klub! 

Først og fremmest, så er det generelt sådan, at I alle virkelig går til den til træningen, og det skal I 

have kæmpestort tak for! 

Klubben har fået en del flere kampboksere i forhold til tidligere. Flere af dem har deltaget i stævner, 

og her vil vi lige nævne: Nikolai Reving, Jonas Busse Svenningsen, Frederik Schultz Pedersen og 

Rasmus Kronborg Hjorth. 

Så vil vi gerne hylde nogle enkeltpersoner for deres indsats i klubben i den forgangne sæson. 

Ungdomsholdet: 

Årets kammerat: Jonas Busse, For hans gode humør, imødekommenhed overfor nye medlemmer 

og hans vilje til at lære fra sig. 

Årets talent: Theo Eir Hansen Theo er vokset meget i denne sæson til at være en seriøs bokser, og 

han har rykket sig meget teknisk. Han boksede en fantastisk flot klamp imod en u19 bokser fra en 

af Danmarks bedste ungdomsklubber. Han kommer altid til træning og arbejder hårdt. 

Årets Bokser: Rasmus Kronborg Hjorth, Han har gennemgået en stor udvikling fra at være en lille 

dreng til at være forbillede for mange unge børn i forhold til teknik og vilje. Han har udviklet sig både 

teknisk og mentalt i løbet af sæsonen. Hen deltog i to diplomstævner, hvor han præsenterede FBK 

66 med flot boksning, der gjorde, at vi fik ros fra flere klubber. Det resulterede også i to diplomer til 

Rasmus. 

Seniorholdet: 

Årets bokser: Emanuele D’Avino, Efter en hel sæson med godt arbejde i forhold til Emanueles 

passion og aggressivitet i forhold til boksning og sparring, så formåede han at finde sin indre ro frem, 

hvilket gjorde, at han boksede en rigtig flot kamp, som han i øvrigt også vandt. Altid hårdtarbejdende 

og seriøs. En rigtig slider. 

Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig god sommerferie, og vi glæder os allerede til at se jer alle i 

sæsonen 2020 – 2021. 

Husk klubbens motto: ”Hellere et ringhjørne end et gadehjørne”! 

Bestyrelsen Farum Bokseklub 66. 

3: Forlæggelse af regnskab for det foregående år. 



Der er ingen gæld. 

Der er ingen renteindtægter. 

Der er et – på 469 kr.  

Regnskab er godkendt. 

4: Valg til bestyrelsen. På valg i år er kasseren Henrik Hjorth og et bestyrelsesmedlem Jimmy Nielsen. 

Ekstraordinært er også formanden Per Krat på valg. Kasseren og bestyrelsesmedlemmet vælges for 2 år af 

gangen, formanden vælges kun for 1 år, så der efterfølgende år ikke er både kasserer og formand på valg 

samme år. 

Bestyrelsen ser ud som følgende: 

- Kasser: Helle Kronborg (på valg om 2 år) 

- Formand: Henrik Hjorth (på valg næste år) 

- Troels Mørch. (på valg næste år) 

- Marcus Kurszewska (på valg om 2 år) 

- Helmut Melcher (på valg næste år) 

- Karina Pedersen (på valg om 2 år) 

5: Valg af suppleanter: Klare Falkenløve og Therese Andersen er suppleanter til bestyrelsen 

6: Valg af suppleant til Kasserer: Gitte Falkenløve er valgt. 

7: indkommende forslag: ingen. 

8: Eventuelt. 

Per Krat er blevet æresmedlem i klubben. 

Klubben takker Per for sine 9 år i klubben som formand. 

Henrik takker for at Per for hans fantastiske arbejde, klubben er glade for at Per vil fortsætte sit arbejde for 

klubben, i Furesø idrætsfællesskab regi. 

Per takker Henrik for hans arbejde som kasser og hans arbejde med klubben. 

Træning: 

Farum bokseklub har fået den lille hal i Bybæk hele ugen. Der arbejdes en trænings plan, hen over 

sommeren. 

Træner: 

- Jimmy :går ned i tid, men vil stadig være tilknyttet trænerteamet. 

- Marcus forsætter med de unge og kamp boksning, samt står for koordinationen af træningerne. 

- Faizan har været træner fra start januar, unge og voksen, og fortsætter som træner i den kommende 

sæson 

- Teo er hjælpetræner for de 6 til 10-årige. 

- Abdi starter som hjælpetræner i den nye sæson, vi byder ham velkommen, og vi glæder os til at det 

fremtidige samarbejde. 

 



Hjemmesiden skulle være klar her til d.26.juni.  

- Der er på tale om at man kan købe tøj med klubbens logo på. Samt at man kan købe handsker og andet 

tilbehør. Kun for klubbens medlemmer til klubbens medlemmer. Der bliver indkøbt på mere tøj, så 

kampboksere ser ens ud til stævnerne. 

Referent Therese Andersen. 


