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Esbjerg d. 08/12-09 

Klubbrev: 
 

Hermed fremsendes et klubbrev til alle medlemmer, hvori formanden vil berette lidt om 
klubben og den nærmeste fremtid. 

 
1. Der indkaldes hermed til klubbens årlige generalforsamling i Bokseklubben ”EBBK”s 

lokaler på Ndr. Fovrfeldvej 1, kælderen, torsdag d. 17/12-09 kl. 19.00. Dagsorden ifølge 
lovene. 
Klubben er i de seneste par sæsoner blevet styret af et forretningsudvalg, vi er nu nået 
til det punkt hvor vi skal have valgt en ny bestyrelse.  
Der vil blive fremsat forslag til en ny struktur for klubben som vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen. Som det står nu, er det kun undertegnede der forsætter, så vi skal 
have valgt en helt ny bestyrelse. Derfor er det vigtigt at alle tænker sig godt om og gør 
det klart med sig selv om de ønsker at hjælpe klubben. Det er ligeledes vigtigt at alle 
møder op. Både boksere, trænere og motionister. Hvis du allerede nu ved at du har lyst 
til at hjælpe EBBK videre, så ring til undertegnede. 
  

 
2. Træner: Jens & Lars har efterlyst én der har lyst til på sigt at blive træner i EBBK, 

hjælpe de nye boksere der kommer på kampholdet, en træner der også har både tid og 
lyst til at tage med ud til kampe og turneringer. Hvis det lige er dig, el du kender en 
”gammel” bokser der har evnerne og lysten så giv undertegnede et kald. 

 
 
3. Klubbens næste stævne er søndag d. 27/12-09 kl. 19.30 på Tobakken, der har de 

medlemmer som har betalt kontingent selvfølgelig fri adgang med optil 1 ledsager.  
Klubben vil hermed opfordre alle medlemmer til og bakke op om vores stævne og 
hjælpe til ved stævnet, vi skal som altid bruge en del hjælpere. Der vil blive lagt en liste 
i klubben.  
 

 
4. Hjemmeside, klubben har en www.ebbk.dk , den styres af Arne Nielsen, det er vigtigt at 

vi får boksernes resultater på denne, så det er vigtigt at der aftales, når i har været ude at 
bokse, hvem der lige skriver en mail til Arne på arni@get2net.dk, så vi kan få 
resultaterne på siden. 

 

Støt op om klubben og vores aktiviteter. 
 

Brian T. V. Andersen  
Formand -EBBK 

Tlf.: +45 20400738. 
Brian.ebbk@mail.tele.dk 

 
GOD JUL & GODT NYTÅR 


