
 
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Floorball Danmark 
Torsdag 22. februar 2018 kl. 20.00-21.15 (via Skype) 

Deltagere fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Sejrup, Jens Albagaard, William Ehmsen, Jonas 

Hviid, Jørgen Dedenroth, Luc Bouchara. Deltagere fra sekretariatet: Ingen. 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Helle Sejrup (HS) blev valgt som ordstyrer og Jens Albagaard (JA) som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden tilføjelser. 

 

3. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Status på økonomien 

Redegørelse fra JA om den forventede resultat for 2017. JA gennemgik de poster, hvor der har været 

primære afvigelser. 

Redegørelse fra JA om forslag til ny version af Budget 2018, hvor der er ændret i posterne 

kursusvirksomhed, landsholdsområdet og turneringsgebyrer. De to førstnævnte er ændret pga. 

udarbejdelse af detailbudgetter. Budget 2018 ver. 0.4 viser nu et underskud på 90.000 kr. 

Thorbjørn Ovedal (TO): Der skal være et minimum antal deltagere på et kursus før det gennemføres. 

JA: Det er allerede bygget ind i beregningerne. 

Redegørelse fra JA om økonomien for landsholdsberegningerne. 

Jørgen Dedenroth (JD): Vi kan primært finde besparelser på landshold og lønomkostninger. 

JA: Indstillingen fra Økonomiudvalget er, at det findes på lønomkostninger. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen beder Nils-Ola Nilsson (NIO) finde besparelser på lønomkostninger på 200.000 kr. i 2018. 

Budget 2018 vil derefter vise et overskud på 110.000 kr. 

 



 
 

 

 

Beslutning 

Der foretages en udmelding om den økonomiske situation hurtigst muligt efter revisionen, hvor vi kender 

det endelige resultat for 2017. Mødet med revisionen afholdes mandag 3.3.2018. 

 

5. 6 Nations Floorball Challenge 

TO orienterede om, at turneringen er blevet flyttet og nu afholdes i den 3. weekend i oktober, 20-21 

oktober 2018  

Ifm. med turneringen afholdes der et trænerinstruktørkursus, hvor udgifterne er indeholdt i de allerede 

aftalte udgifter forbundet med turneringen. 

Bestyrelsen tog det til efterretning. 

 

 

6. Ændringer i IFF-kalender 

Som en konsekvens af ovennævnte ændringer i IFF-kalenderen flyttes budgetmøde og Floorballens 

Udviklingsdag til 10.11.2018 (ny international weekend).  

Bestyrelsen tog det til efterretning. 

 

7. Besøg af slovakiske dommere 

TO orienterede om besøget af to slovakiske dommere næste weekend. Ole Peltola har lavet et fint 

program. IFF er blevet orienteret om besøget og  IFF Referee. Committee drøfter det på deres næste 

møde. 

De to slovakiske dommere skal dømme tre kampe over de to dage. Samtidig vil der være en god 

erfaringsudveksling mellem dommerudviklerne. 

Bestyrelsen tog det til efterretning. 

 

8. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 

Jonas Hviid (JH) orienterede om samarbejdet med Parasport Danmark. Jørgen Erik Simonsen, der er 

konsulent fra Nordjylland, samler relevante personer i løbet af foråret 2018 i et samarbejdsudvalg. Der 

afholdes et udvalgsmøde under Superfinalerne. 

 



 
 

 

 

Luc Bouchara (LB) orienterede om, at han er blevet ringet op af Martin Struzinsky, landstræner for 

U18-landstræner i ishockey. De have en samtale om nogle talenter, der skulle vurderes fagligt mhp. 

deltagelse i sports college. Han er blevet sat i kontakt med Mette Faurholt. 

JD orienterede om, at Dommerudvalget har haft en stor opgave med dommerpåsætning ifm. flytning af 

Landsstævne 2018 til Frederikshavn og til anden termin pga. andre turneringskampe. 

WE orienterede om, der er et rigtig godt samarbejde med Benløse FC om Superfinalerne. 

 

9. Meddelelser i øvrigt 

TO er blevet kontaktet af Franz Veisig fra Helsingør FT med frustration over manglende opbakning fra 

Floorball Danmark til hjælp med at promovere SSL-kampen i Helsingør 3.3.2018. Vi bidrager med 

yderligere involvering i markedsføringen næste sæson. 

TO orienterede om, at: Hvidovre Attack er ved at udvide samarbejdet med Hvidovre Kommune. Floorball 

Danmark står inde for kvaliteten af klubbens indsatser. Dette er meddelt skriftligt til kommunen. 

TO orienterede om møde 7.3.2018 i Pigefloorballarbejdsgruppen. Anbefalinger til klubber om indsatser. 

Langsigtet plan for pigeudviklingen. 

 

10. Lukket dagsorden 

Orientering om evt. personsager. 

 

11. Eventuelt 

TO meddelte, at han har fået en opringning fra Glostrup Goblins ang. et økonomisk mellemværende. JA 

meddelte, at der bliver taget hånd om det. 

 

 

---------------------------------------- 

Jens Albagaard, referent 

 


