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Dagsorden til Årsmøde 2018 i Floorball Danmark
Sted:

Lillebælt Sport og Kultur, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

Mødelokale:

Café 2

Dato:

Lørdag 26. maj 2018, kl. 12.00 (indledes med sandwich fra kl. 11.45)

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsen aflægger sin beretning
Carsten Provstgaard Sørensen, formand, aflægger bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Bilag 1)
DIF v. Jeanette Bagh fremlægger Årsrapport 2017. Lasse Ravn, økonomiansvarlig, fremlægger bestyrelsens
ledelsesberetning. DIF v. Jeanette Bagh vil svare på spørgsmål. Detaljerede spørgsmål vedrørende årsrapporten
bedes fremsendt pr. mail inden årsmødet, så DIF kan have forberedt sig.

5. Fastsættelse af medlemskontingent
På nuværende tidspunkt har forbundet et lån hos DIF på ca. kr. 500.000, samt en mellemregningskonto på ca.
samme beløb. Floorball Danmarks nuværende bestyrelse kan derfor ikke foretage økonomiske dispositioner uden, at
disse skal godkendes af DIF. Forbundet er dermed de facto under økonomisk administration. Helt enkelt skal
forbundet i løbet af kort tid tilføres likvid kapital, således at mellemregningen med DIF kan afvikles.
Der er et åbenlyst behov for, at forbundets løbende indtægter hæves. Dette skal dog ske samtidig med en
omkostningsreduktion. Derfor har den nuværende bestyrelse fremsat forslag om ændring i kontingentstrukturen.
Bilag 2.
Baggrunden for den foreslåede kontingentstruktur er, at medlemsforeningerne gradvist øger sin brug af forbundets
ressourcer afhængig af størrelsen. Derfor foreslås en medlemsstruktur, hvor kontingentet afhænger af, hvor mange
medlemmer, der er i den enkelte medlemsforening. Bestyrelsen er klar over, at en stigning fra kr. 500,- til de
foreslåede niveauer virker voldsomme. Bestyrelsen må dog konstatere, at kontingenterne i flere år har været sat alt
for lavt i forhold til omkostningsniveauet. Derfor må der handles, og tidligere tiders laden stå til gør desværre, at den
nødvendige stigning er tilsvarende voldsom.
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6. Behandling af indkomne forslag
Ekstraordinært forslag fra bestyrelsen
Forslag A – Bilag 3 - Bestyrelsen
På nuværende tidspunkt har forbundet et lån hos DIF på ca. kr. 500.000, samt en mellemregningskonto på ca.
samme beløb. Floorball Danmarks nuværende bestyrelse kan derfor ikke foretage økonomiske dispositioner uden, at
disse skal godkendes af DIF. Forbundet er dermed de facto under økonomisk administration. Helt enkelt skal
forbundet i løbet af kort tid tilføres likvid kapital, således at mellemregningen med DIF kan afvikles. DIF har anmodet
bestyrelsen om, at der i løbet af kort tid sker en markant ændring af forbundets likviditet.
Derfor har bestyrelsen valgt at fremlægge forslag om, at forbundets likviditet øges med en engangsindbetaling fra
forbundets medlemsforeninger. Engangsbetalingen sker med kr. 50,- pr. medlem i hver enkelt forening. Bestyrelsen
har fundet, at denne engangsbetaling bør baseres på medlemstal, da det dermed giver den mest solidariske
fordeling af den økonomiske byrde, som påhviler fællesskabet.
Bestyrelsen er klar over, at dette kan virke som et voldsomt skridt. Bestyrelsen frygter dog, at såfremt DIF’s
anmodning om øget likviditet ikke omgående efterkommes, så vil forbundet blive sat under egentlig administration,
hvormed landsholdsaktiviteter, udviklingsaktiviteter, samt ansættelser i sekretariatet vil blive umuliggjort.

Floorball Danmarks Love
Forslag B – Bilag 4 – Vanløse Floorball
B1: Ændring § 2, stk. 5 vedr. kontingentopkrævning i forhold til foreningsstørrelse.
B2: Forslag til ny § 2, stk. 6 vedr. oprettelse af et medlemslicenssystem.

Floorball Danmarks Turneringsreglement
Forslag C – Bilag 5 – Hvidovre Attack FC
C1: Nedsættelse af en turneringskommission, som skal have til opgave at udvikle Danmarksturneringen på alle
niveauer.
C2: Ændring § 1.3, hvor kampe i rækker, der ikke afvikles med effektiv spilletid, skal gå fra 10 til 5 min. periodepauser.
C3: Forslag til ny § 2.xx, som omhandler slutspil for Oldboys/girls.
Forslag D – Bilag 6 – ÅFK FK TST
D1: Ændring § 8.11 vedr. aktindsigt i sager, der ankes fra Turneringsudvalget til Appeludvalget.
Forslag E – Bilag 7 – Turneringsudvalget
E1: Ny § 3.16 vedr. dobbeltlicensaftale, hvor op til 5 spillere på maks. 21 år kan opnå tilladelse til at spille for både 1.
hold samt lavere rangerende seniorhold i samme spillerunde.
E2: Ændring § 4.8 så det ikke er muligt, at placere en Livestreamingskamp på en hverdag frem til kl. 22.00.
E3: Ændring § 4.21, således påsatte dommere med afbud fra hold under 9 timer til kampstart har krav på
dommerhonoraret og i tilfælde af, at de er taget afsted fra deres bopæl, får de også godtgjort
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kørselsomkostningerne fra det afbudsgivende hold.
E4: Ændring §§ 2.4, 2.5,2.7,2.11 & 2.14 vedr. damestruktur i øst. Strukturen bliver udmeldt fra sæson til sæson og dette er
nu skrevet ind i lighed med damestrukturen i vest. Alle forslag skal behandles som en samlet pakke,

Floorball Danmarks Pokalreglement
Forslag F – Bilag 8 – Turneringsudvalget - samkørt med forslag fra ÅFK, Aalborg Flyers og AaB Floorball.
F1: TU forslag til afvikling af semifinaler og finaler for damer og herrer som Final4. Herudover ændring af regler,
således Liga hold sidder over i 1. runde.

7. Valg af formand
Carsten Provstgaard Sørensen fra Hvidovre Attack FC blev på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7.
maj valgt til formand. Carsten Sørensen er villig til genvalg.

8. Valg af næstformand
Valg af næstformand foregår ulige år.

9. Valg af økonomiansvarlig
Valg af økonomiansvarlig foregår ulige år.

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
Valg af tre menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Jacob Bjørnsholm Madsen blev på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. maj valgt. Jacob Bjørnsholm
Madsen er villig til genvalg.
Flemming Jensen blev på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. maj valgt. Flemming Jensen er villig til
genvalg
Ronni Rix Black blev på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. maj valgt. Ronni Rix Black er villig til
genvalg.

11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen
En gruppe *(note 1) af foreninger indstiller Kenneth Falkesgaard Hansen fra Esbjerg Sharks samt Finn Lystrup fra
Benløse FC til valg.

12. Valg af medlemmer og suppleanter til Disciplinærudvalget
Claus Gormsen er villig til genvalg som formand.
Steffen Leholk er villig til genvalg som menigt medlem.
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Ib Juul Severinsen er villig til genvalg som menigt medlem.
Jonathan Zacho Bruun er ikke villig til genvalg som menigt medlem.
Marianne Bisgaard er villig til nyvalg som menigt medlem.
Desuden valg af én suppleant.

13. Valg af medlemmer og suppleant til Appeludvalget
Flemming Christensen er villig til genvalg.
Henrik Christensen er villig til genvalg.
Jeanette Hyttel er villig til genvalg.
Desuden er der to vakante poster.
Desuden valg af én suppleant.

14. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller Ernst & Young til valg for ét år.

15. Valg af evt. intern revisor
Finn Fjorder er villig til genvalg.
Jeppe Bisgaard er villig til genvalg.

16. Eventuelt

*(Note 1): Gruppen af foreninger omfatter Hvidovre Attack FC, Vanløse Floorball, Frederikshavn Blackhawks FC,
Rødovre FC, Frederiksberg FC, Benløse FC, Strandby-Elling FC, Rungsted-Hørsholm FC, Helsingør FT, Sønderborg
Vikings, Esbjerg Sharks, AaB Floorball, Aalborg Flyers og Valsgaard FC.
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