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Dagsorden til Årsmøde 2019 i Floorball Danmark 

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

Mødelokale: Café 3 og 4. 

Dato:  Lørdag d. 25. maj 2019, kl. 11.00 (Der vil være frokostpause indlagt i programmet) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Bestyrelsen aflægger sin beretning 

Carsten Nymand Provstgaard, formand, aflægger bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Bilag vedsendt) 

Lasse Ravn, økonomiansvarlig, fremlægger årsregnskab til godkendelse, og vil svare på spørgsmål desangående. 

Detaljerede spørgsmål vedrørende årsrapporten modtages gerne pr. mail forinden ift. mulighed for at svare på disse.  

På Årsmødet deltager ligeledes Hanne Hede ift. eventuelle spørgsmål. Hanne kommer fra IKC, Idrættens Kompetence 

Center (Idrættens Hus), hvor Floorball Danmarks økonomi i det daglige administreres. 

 5. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen indstiller til uændret medlemskontingent. Formand Carsten Nymand Provstgaard orienterer om 

nuværende takster, og hvad bestyrelsens målsætning er for taksten for medlemskontingentet på den korte, 

mellemlange og lange bane. 

 

Bestyrelsen foreslår efter punk 5 at Årsmødet suspenderes i forbindelse med 

frokostpause, hvor der efterfølgende vil blive præsenteret et oplæg fra Udviklings- og 

Breddeudvalget ved Ronni Rix Back, inden årsmødet genoptages igen. 
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6. Behandling af indkomne forslag 

 

- Forslag 1, fra Floorball Danmark: Ændring af dommerkørselstakst (Bilag 1) 

- Forslag 2, fra Floorball Danmark: Ændring til turneringsreglement vedr. § 1.14, 1.15, 3.11, 3.12, og § 4.19 (Bilag 2) 

 

- Forslag 3, fra Copenhagen FC: vedr. Damespillerlicens (Bilag 3) 

 

- Forslag 4, fra Aalborg Flyers/AaB Floorball: Ændring af turneringsreglementet vedr.  §3-3, 4.19, 8.5, 8.9 (Bilag 4) 

 

7. Valg af formand 

Valg af formand foregår i lige år.  

 

8. Valg af næstformand 

Kasper Bagnkop er næstformand i Floorball Danmark og er villig til genvalg.  

 

9. Valg af økonomiansvarlig 

Lasse Ravn er økonomiansvarlig i Floorball Danmark og er villig til genvalg. 

 
10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen 
 
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: 
Bestyrelsesmedlem Esben Staun Larsen er på valg og er villig til genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Stephan Grey er på valg og er ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Adam Mikkel Christoffersen til valg. 
 
 
 
11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen 
 
Bestyrelses suppleant Finn Lystrup er på valg og er villig til genvalg. 
Bestyrelses suppleant Kenneth Falkesgaard er på valg og er IKKE villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller i stedet Stinne Jørgensen til valg. 
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12. Valg af medlemmer og suppleanter til Disciplinærudvalget 

Claus Gormsen er villig til genvalg som formand. 

 

Som menigt medlem genopstiller Steffen Leholk, Ib Juul Severinsen samt Marianne Bisgaard.  

Yderligere opstillet som menigt medlem er nuværende suppleant Klaus Holten Thøgersen. 

Der skal yderligere vælges én suppleant. 

13. Valg af medlemmer og suppleant til Appeludvalget 

Flemming Christensen er på valg. 

Henrik Christensen er på valg. 

Jeanette Hyttel er på valg. 

 

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 ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Stephan Grey. 

Jeppe Bisgaard er villig til genvalg. 

16. Eventuelt 


