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Referat
Bestyrelsesmøde: 6. november kl. 20.00, Sted: Skype
Tilstede:
Lasse Ravn, Ronni Rix Bach, Carsten Provstgaard, Kenneth Falkesgaard, Jacob Bjørnsholm, Esben Staun Larsen,
Flemming Jensen og Per Stærk Larsen.
Fraværende:
Finn Lystrup, Kasper Bagnkop, Stephan Grey.

1. Valg af ordstyrer og referent
Referent er Per Stærk Larsen, Ordstyrer er Carsten Provstgaard Sørensen.
2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af forrige referat
Referat godkendt.
4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail
Ingen.
5. Struktur- & Budgetmøde i Frederikshavn d. 10. november
Praktik, hvem gør hvad. DIF forespørges ift. dirigent. Det drøftes alternative muligheder som
dirigent blandt klubberne. Referat tages af Per Stærk Larsen til struktur og budgetmødet.
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til struktur budgetmøde, ift. hvem der præsenterer hvilke
punkter. Orienteringspunkt varetages af Carsten Provstgaard Sørensen. Lasse tager punkt 4, og
Carsten tager punkt 5.
Behandling af indkomne forslag: Ny ligastruktur præsenteres kortfattet af Esben.
Det blev drøftet hvor vi vil hen ift. kommende ligastruktur, hvornår skal vi evt. tilbage til
landsdækkende, vigtigt med et mål herfor, ex. om 2-5 år?
Forslag fra Turneringsudvalget drøftet.
Evt. berigtigelse ift. forslag 4 og 5 af mindre sproglige elementer.
Berigtigelse/ændringsforslag ift. halv pris er det alene første gang i Danmarksturneringen.
Adfærdskodeks, ligeledes opbakning her til, lidt ændringer ift. floorball hvor der står badminton.
Forslaget omkring faste ungdomskredse, blev drøftet, bestyrelsen er ikke enig heri.
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6. Bevæg dig for Livet, orientering
Ny aftale på plads med DGI og DIF, og fra 1. januar ny projektleder fra DGI ved navn Erik Lennart, og
så indtræder Betina fra DGI Storkøbenhavn i styregruppen. Mette og Mikkel fortsætter som
konsulenter. Ift. familiefloorball, er det fortsat i Floorball Danmark regi et interessant koncept.
Road trip på trapperne, og spændende at få sat gang i nye udviklingsaftaler.
7. Økonomi
Vores årstal ser bedre ud end forventet. Men ellers præsenteres budget 2019 til struktur- og
Budgetmødet.

8. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg
Dommerudvalget:
N/A.
Eliteudvalget:
Damelandsholdet kører godt, mangler dog et par kamptrøjer. Herrelandsholdet kører fint.
Udviklings- og Breddeudvalget:
Første udvalgsmøde 1. november, og det gik rigtig godt, trods at der alene blev nået 2 punkter,
ungdomsturnering og landsstævnet. Der blev drøftet godt for og imod ungdomsturneringen.
Kidzliga starter ved U11 mod U13 i dag, der drøftes Kleinfeld for U11 og alene kleinfeld, U13
kleinfeld og storbane, U15 og u17 kleinfeld og stor bane, og flexrækker fjernes dermed. Der
drøftedes små puljer med 4 hold, som svensk model, og tysk model med flere kampe pr. dag, og
status quo som er som vi gør det i dag. Dette vil ikke komme til forslag nu, men tidligst på
repræsentantskabsmødet i foråret, eller til struktur- og budgetmødet 2019. Skal nok også drøftes
også et bestyrelsesseminar, ligesom klubberne skal inddrages i denne proces. Der tales om en
forstørret og optimeret kleinfeldbane ift. nuværende kendte format.
Bestyrelsen drøftede helt generelt UBUs forslag.
U20 rækken, hvad ligger i TU og hvad ligger i UBU, var også en drøftelse.
Turneringsudvalget:
Mangler Steffen ift. ligaudspil, til struktur- og budgetmødet. Steffen står parat ift. evt. time out ift.
at vurdere om nye forslag kan realiseres. Lasse har åbent budget med til Frederikshavn så der nemt
kan konsekvensberegnes i fald der kommer nye forslag på bordet.
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Nyt fra Sekretariatet
Desværre ramt af diverse fravær, men ellers en periode med højdrift.
Meddelelser i øvrigt
Carsten var til DGI hovedbestyrelsesmøde og dette var positivt og konstruktivt.
DR har lavet historie i dag ift. Floorball Danmark og medieaftale med Frederikshavn.
Esbjerg møde fredag kl. 12.00 gennemføres ved Per Stærk Larsen.

9. Lukket dagsorden
10. Eventuelt
Matchstraf procedure, skal drøftes på senere bestyrelsesmøde.
Praktik ift. bestyrelses overnatning efterlyses fra Kasper.
Alle møder kl. 9.00 i Frederikshavn lørdag.
Ungdomsturneringen skal med på næste dagsorden, og udsendes en uge før.
U19 landskampe i Region Syd som bestyrelsespunkt på næste møde.
Strategiaftale med DIF, skal revideres, Carsten har møde næste uge med DIF herom, som skal med
som punkt til næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde 28. november kl. 19.00 med IFF General Assembly som eneste punkt, samt
møde 5. december med fokus på ungdomsturneringen.
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