Referat af generalforsamling 2018
Dirigent:
Ronni Klarskov
Årsberetning v/ Lotte Rasmussen:
Tilfredshed med sportsligt resultat
DM stor success både sportsligt og økonomisk
Nyt system, stor udfordring, men lykkedes at implementere
Get2Sport stor fremgang på antallet af medlemmer
Skrivende stund data på 300 medlemmer, cirka 50/50 kønsfordeling
Fremgang på 5-10 medlemmer pr måned
Samarbejde og dialog med forældre har været stor succes
Succes med at få Get2Sport over til kamphold
Samarbejde med Boligselskabet Sjælland omkring integrations-/ socialprojekt
Et af DK´s stærkeste boksehold
Afholdelse af flere stævner og øget profilering er et mål for klubben
Kampholdsberetning v/ Kim Schustin:
Stor udvikling sportsligt og træningsmæssigt
Har været plaget af skader, bland andet Belal, Alex, Marc og Haissam
Ændret sejrsprocent vi vinder 10-12 procent flere af vores kampe i forhold til sidste år
Stor ros fra andre klubber i forhold til vores bokseres performance
SM resultatet taler for sig selv 9 deltagere, 7 mestre
Viking Cup, 4 deltagere, 3 guld og 1 sølv
Hvidovre Box Cup, god succes
Hillerød Box Cup, 4 guld og 2 sølv
DM, 5 deltagere, 3 guld og 1 sølv
Fik pokalen for bedste ungdomsarbejde, samt trænerpokalen til Brian Brantley
Fik to legater til Anna og Marc
Regnskab:
Godkendt
Kontigent:
Bestyrelsen foreslår 175 kroner om måneden
Godkendt på 175 kroner
Indkomne forslag:
Udvidelse af bestyrelse til 7 personer – vedtaget vedtægtsændring (opstilling til nye kræver
ekstraordinær generalforsamling)
Bestyrelsesmedlemmer har obligatoriske ansvars-/fokusområde
Adgang for passive medlemmer – vedtaget vedtægtsændring
Evt. børnehold
Arbejde på rød tråd mellem børnehold og motionshold
Nyhedsbreve til medlemmerne
Boksetrænere skal have 1 træning om ugen. 5 faste plus et par vikarer
Valg af bestyrelse:
Kasserer på valg:
Line Brantley valgt som kasserer
Glenn og Tonny på valg for 2 år:

Glenn Hansen og Tonny Hansen er valgt for 2 år.
Revisorsuppleant på valg:
Henrik er valgt igen
2 nye bestyrelsesmedlemmer for 1 år kan vedtages på ekstraordinær generalforsamling:
Evt: Nyt udstyr (handsker, sjippetorve osv.), bedre oprydning
Ekstraordinær generalforsamling:
Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer

