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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 8. september kl. 20.00 på teams 

Tilstede: Steen Houman, Jacob Bjørnsholm Madsen, Carina Becker, Claus Gormsen, Heidi Printzen og 

Carsten Provstgaard 

Afbud: Allan Walther 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Steen Houman er valgt til referent og Jacob Bjørnsholm som ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

a. Six nations 

Floorball Danmark melder afbud for begge landshold og der arbejdes på træningskampe 

med Norge. Ligeså Letland og Norge har meldt afbud grundet corona. 

5. Økonomi 

a. Status på økonomi  

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om økonomien 

Godkendt 

6. Status på turneringsplanlægning senior og ungdom samt dommerpåsætning og overdragelse fra 

IKC 

Indstilling: CPS giver en orientering 

Godkendt, der vil blive indkaldt til samtaler og overdragelsen fra IKC til FD kører fint. Der har desværre 

været lagt mange ressourcer i at få turneringen på plads 

 

7. Status på internationale turneringen 

a. U19 BM Brno 

b. U19 Kval Tallinn 

c. To x VM i Sverige og Finland 

Indstilling: Caps og Steen giver bestyrelsen en orientering om de forestående internationale turneringer 

Godkendt, U19 kvinder kvalificerede sig til næste VM ved at vinde kvalen og Herre U19 fik god erfaring fra 

VM.  

Begge steder var der strenge covid19 protokoller, som nogle lande havde svært ved at overholde. 

Danmark deltager til begge VM i Sverige og Finland 

8. Kort orientering fra udvalgene 
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a. Turneringsudvalget 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

c. Dommerudvalget 

d. Eliteudvalget 

Indstilling: hver udvalgsformand giver bestyrelsen en orientering om af arbejdet i deres udvalg 

Godkendt. 

9. Udvalgsdag den 2. oktober 

Indstilling: HP, JBM og SH orienterer 

Udvalgsdag bliver flyttet til et senere tidspunkt 

10. Klub 150 

a. Samarbejde i lokalområdet 

Godkendt, der er ikke en dato på til første arrangement men det bliver til foråret 

11. Nyt fra sekretariatet 

       Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 

Godkendt 

12. Forberedelse kommende struktur og budgetmøde 

Carsten orienterede om klubberne har deadline den 2.oktober til at komme med forslag. 

Godkendt 

 

13. Lukket dagsorden 

14. Eventuelt 


