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Sted: 11. august 2021 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede:  Steen Houman, Jacob Bjørnsholm, Ronni Rix Back, Carina Becker, Stinne Jørgensen, Esben Staun Larsen, 

Claus Gormsen, Heidi Printzen, Carsten Provstgaard og Lasse Ravn 

Afbud: Allan Walther 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob Bjørnsholm valgt til ordstyrer og Carsten Provstgaard som referent  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Hall of fame. Der er kommet tre ansøgninger til Hall of Fame 

Referat godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 

a. Indstilling: Hver enkelt præsenterer sig selv  

 

5. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Der er indsendt høringssvar til DIF ift. den indstillede strategistøtte. Den er indsendt på baggrund at, at Floorball 

Danmark er indstillet til 75.000 kr. mindre end ansøgte, og at der er flere forhold i den indstillingen fra DIF, Floorball 

Danmark ikke er enige i.  

6. Økonomi  

a. Status på økonomi (bilag 1) 

Der mangler 100.000 kr. på turneringsgebyrer for senior, som skyldes manglende tilmeldinger. På ungdomssiden 

ligner det at der er samme antal tilmeldte hold som i 2020, hvilket betyder at økonomien er den samme. 

Det er især et stort fald i 3. division vest, hvor mange hold er meldt fra.  

Hverdagsfloorball ligner dog at redde noget af det tabte turneringsgebyr op senior delen, med ca. 25 hold tilmeldte og 

mange tilgivelse om at tilmelde sig til.  

Ang. kursusindtægter har der ikke været de kurser som budgetteret. Der skubbes på at få afholdt kurser i september 

og november.  

Der er en forskel i det udmeldte gebyr på mellembane, hvor der står et gebyr i mellembanereglementet og et andet i 

vedtaget gebyrliste. Bestyrelsen besluttede at det er den vedtaget gebyrliste der er gældende.  

7. Status på internationale turneringen 
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a. U19 VM Brno 

b. U19 Kval Tallinn 

c. 6-nations 

Carsten gav en orientering ang. U19 VM og U19 Kval i Tallinn, og om de rejseudfordringer der er og har været. Blandt 

andet er det svært at finde fly og to forhåndsbookninger har været aflyst. Det samme er gældende for Tallinn. 

Steen gav en orientering om 6-nations, at dette afholdes i Trencin, Slovakiet. Der er en udfordring hvilke hold der 

deltager og hvem dette er. 

 

8. Kort orientering fra udvalgene  

a. Turneringsudvalget 

Der er afholdt møde mellem dommerudvalget og turneringsudvalget ift. implementering af at 2 minutters udvisninger 

af udgår af spillereglerne for u11 og u13. 

Derudover modtages der en del henvendelse til TUA på dispensationer. Blandt andet børn der er to år for gamle. Disse 

dispensationsansøgninger afvises som udgangspunkt.  

b. Udviklings -og breddeudvalget 

UBU har været i dialog med klubber ang. ungdomsstrukturen. Især de klubber der har været udfordret.  

c. Dommerudvalget 

Mail sendt ud til alle dommere om tilmelding til dommerseminar, løbeseminar og status om at være dommer for 

sæsonen 2021/2022. DU er bekymret for om der er nok dommere, til at dække de navnepåsatte dommere.  

Foreningens dommerforpligtelser sendes ud i løbet af august.  

d. Eliteudvalget 

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

Trænerseminaret der skulle have været afholdt i august, er flyttet til final4 i januar 2022.  

Martin Starke og Sidse Stausholm er indtrådt i eliteudvalget. 

 

9. Floorball Danmarks Hjemmeside 

a. Opfølgning på floorball.dk 

Status er at flytningen til den nye side pt. ligger stille, da floorballens dag prioriteres.  

 

 

10. Brug af ungdomsspillere – senior og på ungdomshold over 

a. Opfølgning 

 



 
 

 

Brøndby, 6. oktober 2021 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

3 

Indstilling: Sekretariatet opfordrer bestyrelsen til at være tydeligere i brugen af ungdomsspillere på seniorniveau 

og på ungdomshold over  

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning 

 

11. Nyt fra sekretariatet 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 

Der er fokus på Floorballens Dag, der løber af stablen d. 29. august.  

Der skal findes et nyt CRM-system, da DGI IT og FD skal skilles ad, grundet GDPR udfordringer.  

Martin Fast Larsen starter som praktikant 1. september og skal udarbejde målmandstræner 1 & 2, øvelser til 

specifiktræning og opvarmningsprogrammer til skadeforebyggende træning.  

Forventer at implementering af MVP elektronisk kampprotokol sker i løbet af efteråret 

Kim Skovholm går på barsel slut august.  

 

 

12. Lukket dagsorden  

 

a. Opsigelse af IKC Administration 

b. Dommeradministration: 

 

13. Eventuelt 

 


