Bestyrelsens beretning 2017/2018
I kalenderåret 2016 indberettede vi 510 medlemmer, i 2017 var tallet 453, så en markant tilbagegang.
Klubben som helhed:
Første halvår 2017 var præget af en del uro af forskellige årsager. Der blev brugt megen tid på pressen,
der havde interesse i tingenes udvikling i BKL, især omkring vores integrationsarbejde. Et arbejde der
i en kortere periode havde haft en del negative betydninger for klubben som helhed. Desværre kunne
indsatsen også ses negativt i regnskabet for de første måneder af 2017. En opsigelse af receptionisten/
mentor i BKL blev desværre en nødvendighed for at overleve. Desuden blev flere tungt vejende
udgifter forsøgt sparet helt ind til kernen, hvilket også lykkedes. Økonomisk fik vi vendt bøtten, hvor
vi med en truende økonomi i mange måneder, gik ud af 2017 med et overskud på driften på 74 t. kr.
Motionsafdelingen:
I hele motionsafdelingen har der igen været en stor aktivitet, med svingende antal medlemmer,
Omkring 30 har deltaget i motionsboksning denne sæson, hvilke er en alt for stor tilbagegang.
”Konkurrencen” med de kommercielle træningscentre kan vi ikke komme udenom. Vi skal blot være
rigtig gode til det vi udbyder og dermed holde på og udvikle medlemsskaren.
Vi arbejder hårdt på Bevægelse for Livet projektet, integration af indvandrere og ikke mindst at få
piger til at deltage i vægttræningen og foreningslivet. Pt. er der ved at blive etableret en Unge
Ambassadør gruppe i BKL. En gruppe der skal være med til at forsøge at holde de unge i foreninger.
Ikke mindst pigerne.
Puslingeboksning:
Holdet med 2-4 trænere i staben, Benny Jensen, Magnus Birk Overgaard og Mathias Wachenswanz,
med Jeppe Birk Overgaard, Thorbjørn og William Boudigaard som afløsere er opadgående. Tre af
bokserne på holdet har opnået diplomkampe og allerede nu kan vi se kommende kampboksere på
holdet. Der skal gøres en ekstra indsats i den kommende sæson, for denne gruppe, så udviklingen
fortsat stiger.
Kampboksning:
Her, som sidste år, kom vi slet ikke ud i de stævner og turneringer, som vi kunne ønske, hvilket for en
dels vedkommende kan skyldes mange vanskeligheder i forhold til problematikken mellem klubberne i
dk,
Vi har selv afholdt 2 succesfyldte diplomstævne i løbet af sæsonen. Vi har i BKL deltaget i flere
diplomstævner, klubstævner, danske og jyske mesterskaber. Brødrene Boudigaard er begge blevet
danske mestre. I efteråret lavede vi med succes Open Hancock. 24 kampe med en stor sportslin succes.
Det medførte også at vi af bokseunionerne i den kommende sæson er blevet tildelt weekenden, der
tidligere tilhørte Hancock Box Cup, til den kommende turnering Open Hancock Tournament. 9.11.novenmer 2018 første gang.
Vægtløftning:
Mathilde Ambeck Aagaard kunne igen gå på podiet ved hyldestfesten i KCL efter et DM og deltagelse
på landsholdet og ved NM og EM. Mathilde har kørt specialtræning den forløbne sæson, og flere og
flere bruger VL.
Styrkeløft:
Manglende full time instruktør i styrkeløft skræmmer ikke løfterne. Ansøgninger til licens gennem
forbundet og godkendt i BKL. I alt 5 styrkeløftere afventer debut som BKL løftere i konkurrencer.
Kettlebells:
Der kører ikke specialhold i denne disciplin pt. men mange går selv i lokalet og bruger kuglerne, i hold
eller individuelt.
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Og IGEN en gentagelse fra flere års beretninger: Vi arbejder stadig på optimeringer i
organisationen BKL Der skal være plads til alle, der vil gøre et stykke arbejde for BKL. Forskellige
udvalg til de mange opgaver der ligger foran os. Mange hænder gør arbejdet til en fornøjelse i stedet
for en byrde. Bl.a. ønsker vi at etablere et aktiv udvalg, der skal komme med gode ideer set fra de
aktives synspunkter. I det hele taget er det ønsket at BKL bliver en organisation der er 100 %
demokratisk styret af valgte ansvarlige personer, der kan håndtere de krav, der stilles, og de
beslutninger, der skal træffes i en organisation af BKL’s størrelse.
IGEN: Til den kommende sæson ønsker vi at etablere adskillige udvalg, der skal varetage
uddelegerede opgaver indenfor fastlagte budgetter og retningslinjer. Vi er så nu startet godt op med
Unge Ambassadørerne. Kom nu frit frem medlemmer.
Efterårsskolen blev slet ikke igangsat da der ikke var tilmeldinger nok til gennemførelse. Men i 2018
ville det være rart at skolen kan køre. Så allerede nu er vi ved at samle folk til næste sæsons aktiviteter.
Aktivitetsplanen for den kommende sæson skal vi gerne have færdig inden sommerferien.
Uddannelser En enkelt boksetræner har været på kursus. Flere trænere efterlyses til alle tre idrætter.
Tak til:
Sponsorer, mange, rigtig mange.
Det er lykkedes at holde fast i de fleste sponsoraftaler, etablere nye og endnu flere nye er på vej ind i
BKL’s sponsorklub. Uden DEM INGEN klub.
Trænere: Mathias Wachenswanz, Mads Berg Andersen, Abdallah El-Zeibak, Lene Carroll, Magnus
Birk Overgaard, Benny Jensen, Allan Birch, Allan Nielsen, Allan Gjennerskov Gade og Claus Juul.
Frivillige, rengøring, EDB, reception, TAK til Jer alle, frivillige og ansatte, der har ydet en stor støtte
og et stort stykke arbejde i klubben. Ingen navne nævnte, og dermed ingen glemte. DE er alle unikke
for BKL.
Bestyrelsen
Bestyrelsen der har været med til at få hjulene til at rulle i IKKE bare Skives største bokseklub, men i
den bokseklub i Danmark, der har flest medlemmer.
”Make Winners!” Hvorfor? Jo gå i gang, lav vindere. Alle kan vinde. Det er blot et spørgsmål om at
sætte forventningerne rigtigt og arbejde derefter.
Læger, der skal også lyde en tak til Henrik Laursen og Poul Erik Dahl der har hjulpet os ved stævner
og lægeundersøgelser af bokserne.
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