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Referat af Struktur- og budgetmøde lørdag d. 2. januar 2016 kl. 11.00 i Brønderslev.
Deltagende stemmeberettigede foreninger:
Skælskør Eagles, Hvidovre AFC, Esbjerg SFC, AaB, Fr. Blackhawks, Helsingør FT, Benløse FC, Aalborg Flyers,
Strandby EIF, FFK, Randers FC, Rødovre FC, Vanløse og Brønderslev FC.
Deltagende observatører
Herrelandstræner Jens Ørhøj og dommerudvalgsmedlem/udvikler Ole Peltola.
Deltagende bestyrelsesmedlemmer:
Formand Thorbjørn Ovedal, næstformand Helle Sejrup, Kasserer Mille Pedersen, William Ehmsen, Jørgen
Dedenroth, Luc Bouchara & Jonas Hviid.
Deltagende sekretariat:
Sekretariatschef Nils-Ola Nilsson & Turneringschef Steffen Aagaard Fabricius.

DaFU’s formand Thorbjørn Ovedal hilste alle tilstedeværende velkommen og åbnede Struktur- og budgetmødet.
1. Godkendelse af repræsentanter
14 stemmeberettigede foreninger og 7 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer – i alt 21 stemmeberettigede
og dermed godkendt.
2. Valg af dirigent og referent
DaFU’s bestyrelse anbefalede at Jeppe Bisgaard, Brønderslev FC, skulle vælges som dirigent og at Steffen Aagaard
Fabricius, DaFU Turneringschef, skulle vælges som referent.
Beslutning: Jeppe Bisgaard og Steffen Aagaard Fabricius blev valgt til henholdsvis dirigent og referent.
3. Orientering fra bestyrelsen
Thorbjørn Ovedal orienterede indledningsvist om, at bestyrelsen i mindelighed har indgået forlig omkring den
tidligere sekretariatschefs fratrædelse, og bemærkede at forliget ikke relaterer sig specifikt til det af den tidligere
sekretariatschef offentliggjorte om hans fratrædelse, men alene er en aftale om afslutning af et samlet
mellemværende mellem parterne.
Thorbjørn Ovedal beskrev og forklarede i hovedtrek den opstartsfase der har været omkring visionsprojektet
(sammen med Danmarks Idrætsforbund og DGI) Bevæg dig for livet Floorball. DaFU har sammen med de fire
udpegede DGI-landsdele (DGI Storkøbenhavn, DGI Sønderjylland, DGI Midtjylland og DGI Nordjylland) lykkes i 2015
at starte 32 nye floorballforeninger/afdelinger op. Det er en kæmpe succes i forhold til målsætningerne for
projektets første år (12 nye foreninger).
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Nu satser DaFU på at geare projektet yderligere i 2016 med at omprioritere indenfor den besluttede projektramme,
hvilket vil betyde, at projektet kan udvide med en ekstra DGI-pilotlandsdel i 2016/17. DGI Midt- og Vestsjælland
kommer til at blive den nye medspiller i floorballfamilien.
Thorbjørn Ovedal vedrørte ikke bare vægten af den lokale udvikling ifølge Bevæg dig for livets formål om vækst i
dansk floorball. Han understregede også, at vi skal fortsætte udvikling af Danmarksturneringen, men også omkring
hele stævneområdet, som har et stort potentiale for floorballs videre vækst, om at tiltrække nye medlemmer.
På den internationale arena vil DaFU invitere de nationale floorball forbund fra Polen, Tyskland, Letland, Slovakiet
og Norge til en udviklingskonference i Brøndby d. 25. februar 2016. Formålet er, at undersøge effektive
samarbejdsområder og samarbejdsformer indenfor for eksempelvis fælles landskampsarrangementer, træner,
leder og dommeruddannelse.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Kasserer Mille Pedersen gennemgik i overordnede træk budgettet for 2016 og kommenterede kort på selve
opbygningen af budgettet. De samlede indtægter forventes at stige med næsten 140.000 kr. i forhold til 2015. Til
gengæld forventes de samlede udgifter at stige med knap 60.000 kr. i forhold til 2015. Det vil betyde et samlet
resultat i 2016 på +75.000 kr.
Der kom en del spørgsmål og kommentarer omkring umuligheden i at sammenligne budget 2015 med 2016, ud fra
at kunne læse og forstå tallene i forhold til manglende præsenteret budgetkontrol for 2015, hvilket fra en del
medlemsforeningers perspektiv opfattedes som en svaghed i forhold til at få positiv indflydelse på budgettet.
DaFU’s bestyrelse motiverede med, at der foreligger et efterslæb i den økonomiske opfølgning ud fra, at det er
Danmarks Idrætsforbund der håndterer DaFU`s bogføring og regnskab. Det er heller ikke muligt at udtale sig om et
eventuelt resultat allerede direkte efter nytår med henblik på, at alle aktuelle transaktioner, aftaler og debitorer
mv. skal på plads. DaFU’s regnskab for 2015 starter først op d. 7. marts sammen med Danmarks Idrætsforbund.
Indtil den dato handler det om forberedelser, indhentning af oplysninger/økonomiske afklaringer og overvejelser.
DaFU’s bestyrelse understregede derudover, at budgetdelen på denne slags møder er et orienteringspunkt og at
det store formål med mødet skal være omkring strukturspørgsmål i forhold til den kommende sæson, evt.
vedrørende turneringsformer, gebyrer mm. Det var også med dette formål mødet blev oprettet i sin tid.
5. Fastsættelse af turneringsafgifter
DaFU’s bestyrelses indstilling er, at turneringsgebyrer for sæsonen 2016/17 skal være uændret, dvs. samme
satser som sæsonen 2015/16. DaFU’s bestyrelse understregede, at der selvfølgelig kan komme senere forslag og
indstillinger (til repræsentantskabsmødet) vedrørende turneringsgebyrer i forhold til de aktuelle processer der skal
køre henover vinter/forår vedrørende Ligastrukturer for både herrer og damer.
Beslutning: Turneringsgebyrer vedtaget.
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6. Behandling af indkomne forslag (dog ikke forslag til lovændringer) (bilag)
Turneringsreglementet
Indledende debat:
For at imødekomme klubbers ønske om at forpligte spillere i en vis grad, så foreslår Vanløse at man kan lave et Aog B-kontingent. Det vil de gøre fremover.
Flere klubber mener der skal være længere karantæne ved klubskifter. Det er svært at binde sponsorater op i
klubben med så skrøbeligt grundlag. Spærringsperioden ved klubskifte er gennem de seneste par sæsoner blevet
mindre, da det skal være fleksibelt at komme videre i andre klubber, hvis man ønsker at skifte klub.
Udstyrsaftaler hvad gør DaFU for at løse dette for klubberne? TU vil følge op på dette og vende tilbage til
klubberne.
§ 3.11 Foreningsskifte mellem to danske foreninger samt fritstilling af spillere
Det er i denne regel præciseret, at det udelukkende er en DaFU standardspillerkontrakt eller kontingentrestance
der i alle tilfælde kun kan fastholde en spillerlicens. Såfremt der er andre udeståender mellem en spiller og
forening, kan spillerlicensen ikke tilbageholdes. Ønsker foreningen at forfølge deres krav, så må dette krav
forfølges civilt og uden om turneringsreglementet.
Beslutning: Præcisering vedtaget.
§ 4.17 Indrapportering
Efter de nye resultatindberetningsmetoder er taget i brug, så er reglerne blevet præciseret herefter. Primært
præciseret, at der skal indberettes periodecifre samt resultat og kampprotokol er afhængigt af hinanden ved
indberetningen.
Beslutning: Præcisering vedtaget.
Pokalreglementet
Ny § 4 Fastlæggelse af kamptidspunkter
Da Pokalturneringens terminer ofte ligger som midtugekampe, er der åbnet op for at der kan placeres kampe med
afstanden 100-200 km på en hverdag. Ellers kan det i nogle tilfælde ikke lade sig gøre at få afviklet kampene
indenfor de fastlagte rammer.
Beslutning: Ændringer vedtaget.
Ny § 9 Protester
Tidligere har været et hul i reglerne der betød, at protest over ukvalificeret spiller faktisk kunne nedlægges helt
frem til dagen før finalen. Dette er med indførelsen af denne regel nu lukket og det vil derfor kun være muligt at
nedlægge protest over ukvalificeret spiller i op til 3 hverdage efter spillet kamp.
Beslutning: Ændringer vedtaget.
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7. Eventuelt
Indberetning af kampresultat incl. kampprotokol.
Strandby efterlyser bedre kvalitet i indberetningssystemet. De har oplevet flere gange at få bøder for ulæselige
kampprotokoller, selvom de forsøger at gøre som vejledt, det er ikke i orden.
TU vil kigge på, om der resten af sæsonen kan lempes for denne bøde, da det stadig er i en indkøringsperiode.
Karantæner
Flere foreninger mener, at strafudmålingen af matchstraf 3 sager er svære at gennemskue og forstå i forhold til de
pågældende overtrædelser og hårdheden af disse. TU vil tage dette til efterretning og opfordrer generelt
foreningerne til at komme med input til TU’s møde d. 2. februar.

Referent/
Steffen Aagaard Fabricius, DaFU

