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Generalforsamling i Bokseklubben IK Sport 
 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.00-19.00 
 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent 
Ivar blev udvalgt som dirigent 

 
2. Formandens beretning for det forløbne år 

Klubben måtte meddele at formanden Steen Agger frivilligt har 
trukket sig. Derfor var det kassereren som kom med beretningen for 
det forløbne år. 
Her fortalte hun bl.a at første halvår af 2021 var hårdt præget af 
restriktioner, nedlukning, zoneindddeling. mundbind, genåbning og 
andre tiltag som blev fejet ind over os og blevet en fast præmis i 
vores hverdag. I 2021 var hverdagen i klubben præget af kontrol, 
afstand og afspritning. Som bekendt er der jo ikke noget, der ikke er 
så skidt, at det ikke er godt for noget. Tager vi de optimistiske briller 
på og tør kigge på det med åbne øjne. Så har vi en robust forening. 
Vi har en frivillighed, som er utrolig og imponerende, og medlemmer 
som bakker op om foreningen. Vi kan kun være glade og stolte over 
at være med i et så enestående fællesskab. Året har også budt på et 
gavnligt foreningsbesøg af Helsingør Kommune, et besøg som gav 
en masse inspiration begge veje. 
Vi har desværre måtte sige farvel til nogle kampboksere, og med 
glæde sagt velkommen til andre. 
Klubben havde i 2021, 11 aktive kampboksere, 10 mand og 1 kvinde. 

 
Først et stort tillykke til Hassan Kaddoura som blev Dansk Mester 
2021.  

 
På trods af mange stævneaflysninger kæmpede vores boksere 12 x 
guld og 1 x sølv med hjem i 2021. 

 
Stævner:  
AIK Roskilde/Jyllinge Bokseklub stævne: 2 x guld 
Sjællands Begynder Mesterskaberne (SBM): 3 x guld 
HSK Box Cup: 3 x guld og 1 x sølv 
Danmarks Mesterskaberne (DM): 1 x guld 
DaBU Øst mod Syd Sverige: Total 5-1 sejr. 3 x guld til IK Sport 

 
Sidst vil jeg vil gerne takke alle – hver og en - der er en del af 
Bokseklubben IK Sport.  
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Jeg er pavestolt over vores velfungerende bokseklub, og det vil jeg 
gerne sige jer alle stor tak for. Sammen kæmper vi, sammen griner 
vi, sammen hygger vi, sammen sveder vi og sammen gør vi bare 
alting lidt bedre.  
Tak for jeres trofasthed og for jeres ubeskrivelige engagement og 
præsentationer. 
Jeg stolt over at stå i baggrunden for IK Sport. En stabil og 
velfungerende forening, som vi alle kan være stolte af. Vi kan alle 
klappe os selv på skulderen, for den frivillige indsats vi hver især 
yder. En frivillighed, som er meget vigtig, i vores lille lokalsamfund. 

 
3. Kassererens beretning om regnskabet 2021 

Kassereren kan berette om det mere stabilt regnskab for 2021. Vi har 
søgt de corona hjælpepuljer vi kunne. Derudover har vi henover 2021 
miste 15 medlemsindbetalinger i forhold til tidligere år. Det har 
selvfølgelig haft en betydning. Men vores udgifter har hellere ikke 
været så store som tidligere. Klubben har derfor et mindre overskud 
på 12.091 kr. Regnskabet er godkendt af revisor og udnævnt 
formand, og hænger til opslag i klubben. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
 Der har været ønsker om forhøjelse af kontingent. De nuværende 

takster: u/16 år. 700 kr. o/16 år. 800 kr. pr. halve år.  
Bestyrelsen foreslår at vi forhøjer kontingentet til  u/16 år. 
800 kr. o/16 år. 900 kr. pr. halve år. 

• Der var enighed i plenum, at forhøjelsen var 
acceptabelt. Priserne er gældende pr. 01.09.2022, 
når 2. halvår skal opkræves.  
 

5. Behandling af indkomne forslag 
• Bestyrelsen ønsker at fortsat at afholde eget stævne til 

november. 
Vi har brug for frivillige kræfter i november og til  at skaffe 
sponsorer 

• Bestyrelsen skal mødes om ca. 14 dage efter 
afholdelse af dette møde, her vil der blive lagt en plan 
for stævnet og de arbejdsopgaver som ligger forud for 
stævnet. Plenum støtter om ideen til afholdelse af 
eget stævne. 

• Godkendelse af klubbens vedtægter 
• Rettelser blev gennemgået og ændringerne blev 

godkendt af plenum. De rettede vedtægter kommer 
på hjemmesiden inden længe. 
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6. Valg af bestyrelse 

• Formanden har trukket sig, bestyrelsen lader næstformanden 
konstitueres til der er valg næste år. 

• I vedtægterne står der: § 11 stk. 5; I lige årstal skal der vælges 
næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer 
 - Jeanette ønsker at genopstille som kasserer 

• Jeanette blev genvalgt uden modkandidat 
 - Alexander ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem 

• Mevlüt ønsker at være kandidat. Plenum stemmer 
Mevlüt ind som bestyrelsesmedlem. 

 - Marko ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem 
• Der var ingen modkandidat. Marko blev genvalgt 

 
IK Sports bestyrelse ser i 2022 således ud: 
 Formand: Tomislav Antic 
 Næstformand: Tomislav Antic 
 Kasserer: Jeanette Caliskan 
 Bestyrelsesmedlem: Mevlüt Kiral 
 Bestyrelsesmedlem: Marko Bilic 
 Rep. For kampboksere: Marie M. Carlsen 
 Suppleanter: Alexander Kreiberg og Rikke Møller 
 Revisor: Ivar Bruun 
 

7. Valg af revisor 
• Ivar genopstiller 

Ivar blev genvalgt for år 2022 
 

8. Eventuelt 
Klubben vil forsøge at arrangere en sommerfest, inden vi holder 
ferielukket i juli. Dato og tidspunkt kommer senere. 
Alle vil være velkomne. 
Bestyrelsen har besluttet at der ikke vil blive uddelt pokaler for 
indsats i 2021. 


