
To forslag til ændring af ”Love for Floorball Danmark” 
Forslagsstiller: Vanløse Floorball 

 

Ændringsforslag #1: Ændring af årligt bidrag fra medlemsforeningerne til Floorball Danmark 

Nuværende ordlyd: 

§2, stk. 5: Som kontingent til forbundet yder medlemsforeningerne et årligt bidrag afhængig af deres 

medlemskab, som opkræves årligt i januar måned for den igangværende kontingentperiode. Kontingentets 

størrelse fastsættes af repræsentantskabet én gang årligt jf. § 6, stk. 2. 

Forslag til ny ordlyd (ændringer markeret med fed og understregning): 

§2, stk. 5: Som kontingent til forbundet yder medlemsforeningerne et årligt bidrag afhængig af antallet af 

kontingentbetalende medlemmer pr. 31. december, som opkræves årligt i februar måned for den 

igangværende kontingentperiode. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet én gang årligt 

jf. § 6, stk. 2. 

 

Motivation: 

Det er Vanløse Floorballs vurdering, at det vil komme floorballsporten i Danmark til gavn, at der etableres 

en mere solidarisk og skalérbar ordning, hvor kontingent til forbundet afhænger af foreningernes størrelse i 

form af antal medlemmer. På den måde vil de medlemsmæssigt større foreninger i øget grad kunne bidrage 

med indtægter til Floorball Danmark med henblik på at finansiere landsdækkende og regionale strategiske 

projekter, herunder fortsat etablering af nye klubber, medlemskoncepter mv., der alt sammen på sigt skal 

være med til at synliggøre og styrke floorballsporten i Danmark både ift. bredde og elite. 

Det er vores formodning, at de fleste foreninger i forvejen opkræver kontingent pr. medlem mindst én gang 

årligt og derudover løbende foretager indberetning af antal medlemmer til både Floorball Danmark (jf. §2, 

stk. 7) og de respektive kommuner, som de er hjemmehørende i, hvorfor der ikke vurderes en væsentligt 

øget administrativ byrde for foreningerne ved det fremstillede forslag. Grundet tidspunktet for 

foreningernes indberetning af medlemmer forslås opkrævningstidspunktet ændret fra januar til februar. 

Kontingentet vil kunne afvige væsentligt til det nuværende årlige bidrag på 500 kr. pr. forening, hvilket kan 

belaste økonomien i foreningerne, men dels fastsættes kontingentets størrelse fortsat af 

repræsentantskabet og dermed foreningerne én gang årligt, og dels kan der tages højde for kontingentet i 

foreningernes budgetter, såfremt Floorball Danmark sørger for en tilstrækkelig og løbende orientering 

herom til foreningerne. 

 

Ændringsforslag #2: Indførsel af licens for medlemmer i medlemsforeningerne 

Tilføjelse af ny § 2, stk. 6:  

§2, stk. 6: Floorball Danmark er forpligtet til at udbyde og vedligeholde et medlemslicenssystem for 

medlemsforeningerne, der er forpligtet til løbende at registrere deres medlemmer heri, såfremt de skal 

deltage i turneringer afviklet af Floorball Danmark. Som betaling for oprettelse af licens og ændringer hertil 

ifm. klubskifte opkræves et gebyr, der fastsættes én gang årligt jf. §6, stk. 2. Regler og vilkår omkring 

medlemslicenssystemet administreres og behandles af Turneringsudvalget på baggrund af indstillinger fra 

Repræsentantskabet og Bestyrelsen i Floorball Danmark. 



Motivation: 

Det er Vanløse Floorballs vurdering, at det vil komme floorballsporten i Danmark til gavn, at der etableres 

et medlemslicenssystem, der kan håndtere fremtidige udfordringer med flere medlemmer, klubskifter og 

krav til registrering og administration heraf. Medlemslicenssystemet kan formentlig med fordel ”lånes” fra 

andre sportsgrene under DIF-paraplyen som f.eks. fodbold, så omkostninger til etablering og 

implementering kan minimeres. 

Et medlemslicenssystem stiller naturligvis øgede krav til registreringer af medlemmer, hvilket samtidig skal 

ske under hensyntagen til de skærpede regler vedrørende EU's persondataforordning. Dette kan udfordre 

foreningerne administrativt, da der derved skal registreres medlemmer ved siden af foreningernes 

traditionelle medlemsregistrering. 

Medlemslicenssystemet giver dog mulighed for at skærpe reglerne omkring foreningsskifte og sikre 

overholdelse heraf, så der er en fælles forståelse for reglerne imellem foreningerne og foreningernes 

medlemmer. Regler og vilkår påtænkes administreret og behandlet af Turneringsudvalget på baggrund af 

indstillinger fra repræsentantskabet og bestyrelsen i Floorball Danmark, således at alle foreninger kan 

bidrage med indstillinger hertil. 

På sigt tænkes licens for medlemmer anvendt til at sikre rimelige overgangsvilkår for både foreninger og 

foreningsmedlemmer, hvilket har til primær hensigt at beskytte foreningerne internt imellem, så de kan 

arbejde med mere langstrakte planer, og så der sikres bedre grundlag for at styrke elitearbejdet inden for 

floorball iblandt flere klubber i Danmark. 

 

Konsekvenser: 

Ved en eventuel vedtagelse af ovenstående punker skal der ske konsekvensrettelse af de nuværende §2, 

stk. 6-9, der derved ændres til §2, stk. 7-10. 

Endvidere skal den nuværende §6, stk. 2 rettes til (tilføjelse markeret med fed og understregning): 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1) Godkendelse af dagsorden og repræsentanter. 

2) Valg af dirigent og referent. 

3) Bestyrelsen aflægger sin beretning. 

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5) Fastsættelse af medlemskontingent og gebyr for medlemslicens. 

6) Behandling af indkomne forslag. 

7) Valg af formand, jf. stk. 4, 1. punktum. 

8) Valg af næstformand, jf. stk. 4, 2. punktum. 

9) Valg af økonomiansvarlig, jf. stk. 4, 1. punktum. 

10) Valg af menige medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 4. 

11) Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen. 

12) Valg af medlemmer og suppleant til disciplinærudvalget, jf. § 12, stk. 1. 

13) Valg af medlemmer og suppleant til appeludvalget, jf. § 14, stk. 1. 

14) Valg af statsautoriseret revisor, jf. § 10, stk. 3. 

15) Valg af eventuel intern revisor. 16) Eventuelt 


