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Referat: Årsmøde 2021 i Floorball Danmark 
 

 

Sted:  PULZION (KFUM HALLERNE), Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding 

Mødelokale: KROLFEN 

Dato:  Lørdag d. 29. maj 2021, kl. 11.00 (Der vil være frokostpause indlagt i programmet) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 

 

Repræsentanter og fremmødte 

18 foreninger og 7 bestyrelsesrepræsentanter  

 

25 repræsentanter. 

 

Stemmeberettigede: FF København, Kolding KFUM Floorball, Skælskør Eagles Floorball, Sæby Floorball Klub, 

Aalborg Flyers Floorball Club, Frederikshavn Blackhawks, Greve Floorball Klub, Skanderborg Floorball, 

Hørning Floorball Klub, Brønderslev Floorball, Benløse Floorball, Rødovre Floorball, Esbjerg Sharks Floorball, 

Herning Floorball Club, SEIF Tornados, Copenhagen Floorball Club, Randers Raptors & Vanløse Floorball. 

 

Fra bestyrelsen: Steen Houmann, Jacob Bjørnsholm, Kasper Bagnkop, Ronni Back, Stinne Jørgensen, Lasse 

Ravn og Esben Staun Larsen.  

 

Desuden deltog uden stemmeret: Claus Gormsen, Carina Becker, Lotte Buckert, Jeppe Bisgaard, Peter 

Trinskjær, Carsten Provstgaard, Kim Skovholm og Cecilia Di Nardo. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, samt at årsmødet midtvejs suspenderes således at udviklingskonsulent Kim Skovholm 

og sportskonsulent Cecilia Di Nardo kan præsentere oplæg om aldersrelateret træning.  

 

2. Valg af dirigent og referent 

Peter Trinskjær blev foreslået som dirigent og Cecilia Di Nardo som referent. Peter Trinskjær valgt som 

dirigent og Cecilia Di Nardo som referent. 

 

3. Bestyrelsen aflægger sin beretning 

Steen Houman, formand, aflægger bestyrelsens beretning. 
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Årsberetning Floorball Danmark 

Tilbage i august måned havde Floorball Danmark det seneste årsmøde, som var udskudt, det betød lige så ny 

formand, da Steen Houman blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

Perioden siden august, som ikke er et helt år, har været et år fyldt med ændringer, tilpasninger og aflysninger, 

som har trukket store veksler på hele Floorball Danmark, corona har ramt alle. 

For bestyrelsen har det også haft den konsekvens at det er blevet et lille år hvor ambitionerne om udvikling 

i den grad blev sat på stand by, forstået på den måde at nok har bestyrelsen haft travlt med at få en række 

indsatser klar, så har det ikke kunnet blive sat i værk ide i klubberne. Så på den måde har der været fokus på 

udvikling som er vigtigt, og med klublivet der åbner op igen, vil tiltagene blive implementeret. 

 

Tilbage i 2018 kom der en helt ny bestyrelse til i Floorball Danmark, så forbundet stod med et underskud på 

910.000 og måtte låne 1 million af DIF. 

Da den nye bestyrelse kom til i 2018, var planen genopretning, stabilisering og endelig udvikling. 

Med dette årsmøde er første milepæl kommet, i form af at forbundet igen har en positiv egenkapital, ikke på 

det niveau Floorball Danmark gerne skulle have, men på rette vej. 

Næste fase er nu at balancere mellem stabilisering og udvikling. 

 

Så kom efteråret hvor mange starter op i sporten og frem mod december kom de første bekymringer i forhold 

til Covid-19. 

Som bekendt endte det med en sæson som blev lukket ned for alle undtagen ligaen der fik lov at fortsætte. 

Herfra skal der lyde en stor ros til de involverede klubber og Floorball Danmarks Turneringsudvalg som 

undervejs har holdt mange møder og i fællesskab kommet frem til fornuftige løsninger. 

Hos klubberne har der været et kæmpeansvar i en anden sammenhæng, som bestyrelsen i Floorball Danmark 

gerne vil give klublederne stor credit for. 

 

DIF havde sammen med politikerne lavet den her eliteordning, som gjorde at vores liga kunne fortsætte. På 

tværs af sportsgrenene er det forskelligt hvor mange mennesker det drejer sig om. Floorball er en sport med 

mange hold der kom med i ordningen, og hvert hold har flere spillere end håndbold og fodbold. Så procentvis, 

har floorball udgjort en meget stor andel. 

Havde klublederne ikke ageret som I har gjort, kunne det være endt med flere udøvere der blev smittet, som 

kunne have haft betydning for den professionelle sport, der kunne have været blevet lukket. 

Antallet af smittetilfælde hos dem der var med i ligaordningen, er så vidt forbundet er blevet orienteret været 

0. Så stor tak til jer klubledere og spillere, I tog ansvar på jer. 

 

Vores Final4 og DM-finale blev flyttet og flyttet som nye meldinger kom, det har været frustrerende for alle.  

Nu mangler blot DM finalen, som vil blive spillet en søndag, og nej det er ikke optimalt. Floorball Danmark 

har indgået en samarbejdsaftale med Sport Live der skal vise den kamp. Når Floorball Danmark så flytter 
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datoerne for en DM-finale, så giver det komplikationer i forhold til de aftaler som Sport Live har med andre 

udbydere, selvom det så ud til det kunne blive afviklet om lørdagen i første ombæring. 

 

Landsstævnet blev ej heller den afsluttende fest for ungdommen det plejer at være, det er ærgerligt for 

klubberne og ikke mindst Frederikshavn der havde set frem til dette og som i så mange år på fornemste vis 

har løftet denne opgave, til glæde for de mange. 

Som forbund har Floorball Danmark lanceret en genåbningsplan, som bl.a. indebær at der er indkøbt tre 

mobile floorballbaner med gulv, som bliver placeret ude i landet, så klubberne kvit og frit kan bruge disse til 

at promovere sporten. Den indsats har DIF bakket op med, og via initiativpuljen, har Floorball Danmark 

modtaget 300.000kr.  

 

Bestyrelsen har i løbet af året startet to afgørende indsatser op, strategiaftalerne med DIF som løber 2022-

2025, samt det som blev præsenteret på budget- og strukturmødet, nemlig en strategi for Floorball Danmark 

frem mod 2025. 

For næste fase er startet i Floorball Danmark, og det bliver et skridt mellem stabilisering og udvikling. Sporten 

skal ind på vækstsporet igen, og det enkle spørgsmål er, når sporten har været 30 år om at nå 10.000 udøvere, 

hvad skal der så til, for at rykke de næste 10.000 og hvor lang tid skal det tage! 

Det er de fokusområder Floorball Danmark skal have, og ud over strategi 2025 som jeg som formand på vegne 

af bestyrelsen håber I nikker ja til, så er vores strategiaftaler med DIF en del af dette. 

 

Der er syv nedslag i forhold til indsatser, for at komme i mål, for nok har bestyrelsen gode ideer og energi, 

men det er ude i klubberne arbejdet vil ske, så nok skal forbundet initiere indsatser, men det er ude i 

klubberne arbejdet sker. 

 

Nedslag bliver: 

A) En udviklingsdag med Club 150, hvor bestyrelsen inviterer de største klubber ind til dialog og drøftelse 

B) Fit for future, er et online spørgeskema der vil blive sendt ud til alle klubber, hvor der vil blive spurgt ind 

til en række områder. Den enkelte klub får mulighed for at benchmarke sig på forskellige områder og som 

forbund fås vigtig viden.  

C) Udviklingsdag med udvalgene hvor der på tværs af udvalg skal snakkes om hvilke indsatser hvert udvalg 

har, for at understøtte forbundets strategi2025 

D) Bestyrelsen udviklingsseminar hvor input fra A, B og C vil blive fulgt op på i forhold til nye mulige indsatser 

E) Internationale arbejde hvor Floorball Danmark er med i et samarbejde der sjovt nok hedder Fit for Future 

hvor en række lande har fået midler fra Erasmus+ til at arbejde med organisationsudvikling, med det tjekkiske 

forbund som ansvarlig.  

F) Ny struktur for ungdomsturneringen 

G) XPS Sidelines, som et digitalt redskab til talentudvikling og vidensdeling. Dette er ligeså en del af 

forbundets strategi i forhold til lanceringen af ATK som skal udrulles. 
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Det er afgørende for floorballsporten, at skal næste skridt tages frem mod 20.000 medlemmer og flere 

stærkere klubber, så skal det ske i samarbejde og dialog med mellem forbund og klubber. 

Som forbund er der flere ting på tegnebrættet som jeg godt vil løfte sløret for hvor en del af dem er med i 

genåbningsplanen. 

 

Skolernes floorballdag 

Her indgår Floorball Danmark samarbejde med Dansk Skole Idræt, det betyder langt bedre mulighed for at 

få lærerne til at få floorball spillet i skolerne (=rekruttering og synlighed) samt at der kommer en uge med 

spot på netop floorball. 

 

Mobile baner 

Som tidligere nævnt, de mobile udendørs baner, som bliver placeret strategisk så klubberne i Danmark kvit 

og frit kan låne udstyret, eneste krav er en bil der kan trække trailer og et trailerkørekort. 

 

Familiefloorball 

Vores sport er perfekt til dette, og som forbund bliver der indsendt en ansøgning til Nordea-fonden, som skal 

være et tre årigt projekt. De indledende drøftelser med Nordea-fonden har været positive, så det er et projekt 

vi tror på kommer i hus! 

Ferieskoler i sommerferien. 

Floorballens dag den 29.august 

 

Genåbningsplanen kan der læses mere om her. 

 

Økonomi 

Forbundets økonomi er vigtig, og selvom det vist er et rekordoverskud, så er der nogle årsager til dette. Et 

VM er blevet skubbet et år senere og en turnering der blev lukket ned, som betød færre udgifter. 

Floorball Danmark skal som sådan have en økonomi der er i balance eller har et mindre overskud, men det 

er stadig afgørende at Floorball Danmark har en sund egenkapital, som er på 10-15% af omsætningen. Dette 

så forbundet har noget at stå imod med, samt råd til at investere. 

 

For et år siden, fremlagde Floorball Danmark budgettet, og en væsentlig ting ændrede sig, da vores 

kerneprodukt turneringen frem mod juletid reelt blev sløjfet. Dermed har klubberne betalt for at få en ½ 

ydelse, og det enkle spørgsmål er, skal klubberne have midler retur? 

Det ville være uansvarligt for Floorball Danmark at gøre dette, uden at have taget den drøftelse på et 

årsmøde, for det var ikke en del af det budget tilbage i august 2020. 

Der er argumenter for og imod på dette område. Det er cirka 700.000 der skal betales tilbage, hvilket sagtens 

kan ske, men så har Floorball Danmark igen en negativ egenkapital og med en ambition om en økonomi i 

balance, så vil det betyde forbundet vil være nødsaget til at kræve en form for betaling på den ene eller den 

anden måde. 

https://floorball.dk/wp-content/uploads/2021/04/Genaabningsplan-af-Floorball-i-Danmark.pdf
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I forhold til dommerpenge, så vil disse blive modregnet i den nye sæson for klubberne. 

Dette er dog et vigtigt punkt, som det er klubberne der skal stilling til. 

Som forbund er tre ting der er vigtige: 

1) Styr på økonomien 

2) Politisk stabilitet 

3) Vækst i medlemmerne 

 

Floorball Danmark har styr på økonomien, og der skal arbejdes videre med at sikre en omsætning, som ikke 

er så afhængig af tilskuddet fra DIF. Derfor har Floorball Danmark startet en indsats omkring mulighederne 

for at øge vores omsætning på kommercielle indtægter. Rejsen er startet, og om et år er Floorball Danmark 

klogere på indsatsen. 

 

Sammenlignes der med to andre forbund som volley og basket, så er DIF’s andel af den samlede omsætning, 

markant mindre end hvad den er hos Floorball Danmark. 

Politisk stabilitet er afgørende hvis der skal være vækst i forbundet, og med de indsatser der er lagt op til, 

hvor klubberne bydes langt mere indenfor, så ser bestyrelsen frem til det samspil med klubberne. 

Et forbunds medlemstal er på mange måder en karakterbog. Med nedgang i antal spillere samlet set, så er 

det ikke tilfredsstillende, trods Covid-19. 

Det er selvsagt noget Floorball Danmark skal afdække, hvorfor havde andre sportsgrene som basket og volley 

fremgang, mens fodbold gik tilbage og håndbold var cirka status quo. Alle holdsport som floorball kan 

sammenlignes med.  

De indsatser som er nævnt i beretningen, håber Floorball Danmark sammen med klubberne, kan få sporten 

tilbage på vækstsporet. 

 

Slutteligt, Hall of Fame, nu har sporten eksisteret herhjemme i 30 år, og det tiden til at se på dette. En Hall of 

Fame skal dække spillere, ledere, dommere og frivillige. Det skal der ses på, så der kan gives en anerkendelse 

til de mange der gør en forskel. 

 

Sluttelig, en tak til vores ansatte i sekretariatet der løfter en stor opgave og binder mange tråde sammen. 

Tak de mange ledere, dommere og frivillige som jeg møder i løbet af et år og tak til alle jer jeg ikke møder, 

men som dagligt yder en indsats for vores sport, tak til dem der sidder med i vores politiske udvalg. 

Lad os komme i gang med floorball ude i det ganske land. 

 

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

Carsten Provstgaard, sekretariatschef, præsentere reviderede regnskab. 

Årsrapport 2020 kan læses her. 

Regnskab godkendt.  

 

 

http://fddkprod.wpengine.com/wp-content/uploads/2021/06/R_Aarsrapport_2020_Floorball_Danmark.pdf
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5. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen indstiller til uændret medlemskontingent.  

Indstilling godkendt.  

 

Bestyrelsen foreslår efter punkt 5 at årsmødet suspenderes i forbindelse med frokostpause, hvor der 

efterfølgende vil blive præsenteret et oplæg fra sportskonsulent, Cecilia Di Nardo og udviklingskonsulent, Kim 

Skovholm fra Floorball Danmark om implementering af ATK.  

 

Oplæg fra sportskonsulent, Cecilia Di Nardo og udviklingskonsulent, Kim Skovholm præsenteret og drøftet 

på årsmødet.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Vanløse deltog ikke i resten af årsmødet, derfor kun 24 repræsentanter til afstemning af indkomne forslag.  

 

Forslag 1, fra Benløse Floorball vedr. Danmarksturneringen 

Benløse trækker forslaget tilbage. Det aftales at der fastsættes en dag, hvor forslaget tages op og diskuteres 

klubberne imellem, hvor der findes en fælles løsning på forslag.  

Forslag nedlægges. 

 

Forslag 2, fra få vedr. ændringer i TR §1.17 og §3.5: Forsalg til ændringer af Floorball Danmarks 

turneringsreglement 

TR §1.17 Trænerlegitimation 

Forslaget diskuteres:  

Benløse: Hvad hvis vores ungdomstræner er syg, og vi sender en ikke uddannet træner, bliver klubben 

sanktioneret? 

 

Jørgen Dedenroth, arbejdsgruppen for ungdomsturnering: Der skal være dialog om enkelte tilfælde - der vil 

ikke blive sanktioneres. Vi har (i Skælskør), som andre klubber, haft en bekymring omkring dette og om det er 

muligt at få implementeret i klubben. Men jeg synes det er vigtigt at se på tidsplanen for det. Det er en 

implementeringsplan gennem en årrække. 

 

Vanløse: Vi synes det er et godt forslag. Vi ser problematik på motionshold/hyggehold.  

 

Hørning: Det er svært at finde trænere i forvejen, dette vil gøre det endnu sværere.  

 

Gitte Have, arbejdsgruppen for ungdomsturnering: Det er vigtigt at medtænke dialog i alle scenarier. Hvis 

man eksempelvis mister en træner på et hold, er det ikke et problem. Der skal tages kontakt til FD, og så 

udarbejdes der en plan fremadrettet derfra.  
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Esbjerg Sharks: Vi ønsker forslaget nedlægges for nu. Vi vil ikke kunne finde trænere, hvis de skal igennem 

uddannelse. Vi er ikke tilhængere af krav, men støtter selvfølgelig op om uddannet trænere. Vi mener ikke vi 

er klar til restriktioner om uddannelse endnu. 

 

Jacob, FD: Hvis vi skal tænke i udvikling i floorball og implementering af ATK, er det vigtigt vi sætter kravet til 

uddannet trænere.  

 

Skanderborg: Hvad er minimumsgrænsen for deltagelse af uddannelse? Vi har fx. en 14-årig som U7 træner.   

 

Ronni, FD: Fastholdelse og udvikling af trænere. Vi har snakket om dette for 2 år siden til et årsmøde. Hvis vi 

sætter et krav til uddannelse, ved vi der sker noget. Hvis vi fortsætter med at kun have en dialog om det, sker 

der ikke en forandring.  

 

FFK: Definition af “træneren”, er det den der underskriver protokollen, eller hvem er ramt af reglen?  

Svar fra Carsten, FD: Det er trænere, som underskriver protokollen. 

 

Blackhawks: I Blackhawks vil vi også have problematikker ift. vi har en del trænere der ikke er uddannet. Men 

samtidig ønsker vi at ændre kulturen i vores klub. Der skal være forståelse for hvor det bliver svært i den lokale 

klub, men det er vejen frem hvis vi ønsker udvikling. Vi er ved at være der hvor vi skal have et krav om det.  

 

Brønderslev: Dette skal betragtes som et stykke papir, hvor vi går hjem til vores bestyrelse og fortæller hvad 

der skal ske i implementering af træneruddannelse. Hvis vi ikke sætter det som krav, står vi samme sted om 

2 år, som vi står nu.  

 

Rødovre: Der er forskel på 2 forældre der træner og 2 tidligere liga spillere der træner, hvorfor vi synes 

uddannelse er vigtigt. Vi bakker op omkring alle skal være uddannet.  

Blackhawks: Vi bakker op omkring krav til uddannelse, men synes også det sætter begrænsninger for vores 

motions- og hyggehold.  

 

Ronni, FD: I forhold til bredde, er kravet 3 timers uddannelse, som foregår for i eget område. Det skal belyses 

at der står i forslaget at der skal laves en plan i samarbejde med FD. Kravet er at der skal være en plan for 

træneres uddannelse.  

 

Aalborg Flyers: Hvad koster det? Jeg ser en problematik i at vores klub betaler for træneruddannelse, men 

derefter smutter til naboklubben. Men derudover er jeg meget for at der bliver krav til træneruddannelse.  

Svar fra Gitte Have: I de fleste kommuner kan man søge om støtte til uddannelse. 

 

Jørgen Dedenroth: Vi bliver nødt til at se i øjnene at vi ikke kan gøre noget ved folk flytter mellem klubberne. 

Men jeg synes vi skal se på mulighederne og ikke begrænsningerne, da det vil udvikle sporten.  
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Det er vigtigere for floorballsporten at få uddannet trænere.  

 

Hørning: Det får store konsekvenser for de mindre klubber. Det er et stort problem at få frivillige kræfter. Der 

bør være nogle flere fleksible regler, så vi i foreningerne ikke skal lave mange dispensationer og større arbejde. 

Det er ikke alle klubber der har ambitioner om at spille elite, men måske bare motionshold. Nogle af vores 

trænere er presset til at tage tjansen, og hvis vi så skal til at sætte krav til at de skal sendes på uddannelsen, 

vil det betyde vi ingen trænere har.  

Svar fra Carina, FD: Jeg synes man bør se mulighederne i at kunne tilbyde trænere et kursus. Det er et 3-timers 

kursus, hvor man får muligheden for at få de rigtige redskaber til at kunne udføre opgaven. 

 

Forslag fra Esbjerg: Der bør ikke være krav til U7, U9 og senior, men der bør være fokus på ungdommen i 

stedet for. Senere kan man måske bygge på.  

 

Steen: Implementeringen ligger flere år ud i fremtiden, og dermed er der mulighed for at evaluering og evt. 

ændre til næste årsmøde. 

 

Afstemning: 21 for & 3 mod. Forslaget vedtages. 

 

TR §3.5 Brug af ungdomsspillere i ældre ungdomsrækker og hos seniorer 

Forslaget diskuteres: 

 

Carsten, FD: Det er vigtigt at tænke på at beskytte spilleren, som egentlig ligger til grundlag for aldersgrænsen 

på 15 år. De er stadig børn som 15-årig, og vi ønsker i fremtiden at man først spiller senior som 17-18-årig. 

 

Rødovre: I vores klub synes seniorspiller det er hårdt at man skal tage hensyn til spiller yngre end U15, fordi 

de ikke har niveauet til senior. 

 

Frederikshavn Blackhawks: Vores problemstilling i Blackhawks er at vi ikke har et tilbud til de kvindespiller der 

er i denne aldersgruppe.  

 

Esbjerg: Vi har samme problem som Blackhawks, at vi ikke har tilbud til vores spillere i aldersgruppen, da vi 

ikke kan stille med et helt u15 hold. 

 

Kasper, FD: Jeg synes det er sundt at man i bestyrelsen i klubberne skal vurdere om vi skal søge dispensation 

til spilleren, og dermed overveje om spilleren kan spille senior. På den måde passer vi bedre på vores 

ungdomsspillere. 
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Ronni, FD: Vi skal huske at tænke ATK. Vi sender spillere i et senior miljø, men egentlig er det ikke den 

tilsvarende aldersrelateret træning som anbefales af Team Danmark. Det er stadig børn, og de er ikke klar til 

at træde ind i et voksenmiljø uanset hvor fysisk stærk eller teknisk dygtig en spiller vil være.  

 

Lasse, FD: En dispensation er en undtagelse for reglen, hvilket er meget vigtigt når det er børn i senior miljø 

vi snakker om. Der skal ikke gives dispensation for at kunne stille op med et seniorhold, men kun hvis vi ikke 

har et tilbud på U15. Det er vigtigt for fastholdelse af spillere, da det vil give en dårlig oplevelse for en 

ungdomsspiller, der ikke kan følge med.  

 

Hørning: Vi mener det er meget problematisk at der skal søges om dispensation og bruges arbejde på dette, 

for at vi har et tilbud til U15 spillere.  

 

Frederikshavn Blackhawks: Vi har været gode til at benytte os af netværket i Nordjylland, hvor vi sammen 

laver et arbejde med et samlet formål om fastholdelse af vores spillere. Vi ønsker ikke at stjæle spillere, men 

derimod kan man lave et fælles samarbejde. 

 

21 stemmer for, 3 stemmer mod. Forslaget vedtages. 

 

Forslag 3, fra FD vedr. vedr. tilføjelser til TR §1.3. Dispensationer 

Ingen indvendinger. 

 

24 stemmer for. Forslaget vedtaget.  

 

Forslag 4, fra FD vedr. vedtagelse af ungdomsturneringsreglement. Se bilag A 

Forslaget diskuteres: 

Esbjerg: Vedr. ingen udvisning i U13, der bør være en læring i, at når spilleren går over stregen, så bør det 

have konsekvens for resten af sit hold. U13 drenge ved godt hvad der er rigtigt og forkert.  

 

Ronni, FD: Forslaget skal forstås som et pædagogisk tiltag, så vi ikke “straffer”, men i stedet gør det til en 

læringsproces. 

 

Claus, Formand for dommerudvalg: Børn hører ikke til på en udvisningsbænk. Spilleren skal ikke udstilles, men 

i stedet sidde ved siden af træneren og lære hvad der var “forkert”.  Det er for stort et ansvar at blive udvist 

og dermed afgørende for kampresultatet.  

 

Aalborg Flyers: Hvad sker der hvis en udvist spiller alligevel kommer på banen og scorer? Dette bør beskrives 

ift. reglement, hvis en sådan situation skulle opstå. 
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Ud fra diskussionerne opstilles 2 ændringsforslag, inden der stemmes om vedtagelse af hele reglementet.  

 

Ændringsforslag 1: U13 hold straf kontra U13 individuel straf. 

Hvem foretrækker at udvisning på U13 er individuel straf, dermed ikke holdstraf. 12 stemmer for.  

Hvem foretrækker at udvisning på U13 er holdstraf. Og holdet dermed kommer i undertal. 11 stemmer for. 

1 stemmer blankt.  

Ændringsforslaget er dermed forkastet.  

 

Ændringsforslag 2: Søge om at fravige fra kampafviklingens spilletid på U11. 

Forslaget vedtaget. 

 

Stemmes om vedtagelse af hele reglementet:  

22 stemmer for, 2 stemmer mod.  

Forslaget vedtages.  

 

Kommentar fra Steen, formand FD: Opmærksomhedspunkt vedr. kun 1 afgørende stemme. Derfor tager 

Floorball Danmark et ansvar i en god evaluering og evt. ændring, hvis det viser sig er nødvendigt.  

 

7. Valg af formand 

Valg af formand foregår i lige år. 

 

8. Valg af næstformand 

Næstformand Kasper Bagnkop er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen indstiller nuværende bestyrelsesmedlem Jacob Bjørnsholm Madsen til posten som 

næstformand.  

Jacob Bjørnsholm Madsen valgt som næstformand. 

 

9. Valg af økonomiansvarlig 

Lasse Ravn er på valg og ønsker genvalg.  

Lasse Ravn genvalgt som økonomiansvarlig.  

 

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen 

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: 

Bestyrelsesmedlem Esben Staun Larsen er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen indstiller Carina Becker. Carina Becker valgt. 

 

Bestyrelsesmedlem Niels Nybro er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen indstiller Claus Gormsen. Claus Gormsen valgt. 
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Der er derudover en ledige bestyrelsespost for en 1-årige periode.  

Bestyrelsen indstiller Heidi Printzen. Heidi Printzen er valgt.  

 

11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen  

Bestyrelsen indstiller Esben Staun Larsen som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode. Esben Staun Larsen 

er valgt.  

Bestyrelsen indstiller Allan Walther som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode. Allan Walther er valgt.  

 

12. Valg af medlemmer og suppleanter til Disciplinærudvalget  

Formand for Disciplinærudvalget Jens Albagaard er villig til genvalg som formand.  Jens Albagaard er genvalgt.  

Klaus Holze Thøgersen er villig til genvalg som menigt medlem. Klaus Holze Thøgersen er genvalgt.  

Ib Juul Severinsen er villig til genvalg som menigt medlem.  Ib Juul Severinsen er genvalgt.  

Marianne Bisgaard er villig til genvalg som menigt medlem.  Marianne Bisgaard er genvalgt.  

Jannik Andersen Engelhardt stiller op som suppleant. Jannik Andersen Engelhardt er valgt.  

 

13. Valg af medlemmer og suppleant til Appeludvalget  

Jeanette Hyttel er villig til genvalg. Jeanette Hyttel er genvalgt.  

Jasmin Damm Henrichsen er villig til genvalg. Jasmin Damm Henrichsen er genvalgt.  

Peter Trinskjær er villig til genvalg. Peter Trinskjær er genvalgt.  

 

Desuden er der to vakante poster.  

Ingen nye. Tre 3 genvalgt.  

 

Carsten Provstgaard, sekretariatschef: Floorball Danmark vil i den kommende tid rundsende hvilke opgaver 

lovudvalg varetager, så det fremadrettet bliver nemmere at rekruttere medlemmer til udvalg. 

 

14. valg af statsautoriseret revisor 

Bestyrelsen indstiller Ernst & Young til valg for ét år.  

 

15. Valg af evt. intern revisor 

Stephan Grey er villig til genvalg. Stephan Grey er genvalgt. 

Jeppe Bisgaard er villig til genvalg. Jeppe Bisgaard er genvalgt.   

 

16. Eventuelt 

Carsten Provstgaard, sekretariatschef, gennemgår Floorball Danmarks strategi frem mod 2025.  

 

Copenhagen Floorball ønsker netværk i Københavnsområdet opstartes igen.  

Svar Carsten, FD: Meget enig. Det er et fokuspunkt for Floorball Danmark og DGI at få de foreningsnetværk 

til at fungerer.  
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Svar FFK: Vigtigt at få kommunikeret godt ud til klubberne vedr. netværksmøder. 

Hørning: Kan man fra forbundet side få nogle billeder eller skriv til markedsføring i lokale klubber. Så det 

bliver en form for skabelon til klubberne, og dermed nemt at markedsfører i byen.  

Svar Carsten, FD: Rigtig godt input og noget vi skal kunne tilbyde. Det spiller godt ind i vores 

kommunikationsstrategi, med blandt andet ny hjemmeside mv.  

Det skal være nemmere for klubberne og vi skal kunne tilbyde materialer til netop markedsføring.  

Formanden Steen Houmann takker for et godt møde. Der er stor ros til klubberne for fremmødet og gode 

konstruktive diskussioner.  

Dirigent: Ikke mere på dagsorden. Ikke mere under evt. Årsmødet er afsluttet. 

Referent/Cecilia Di Nardo 

Underskrift 

_______________________ _______________________ 

Dirigent Peter Trinskjær Referent Cecilia Di Nardo 




