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Referat bestyrelsesmøde d. 6. oktober kl. 20.00 på teams 

Tilstede: Heidi Printzen, Claus Gormsen, Carina Becker, Jacob Bjørnsholm., Steen Houmann og Carsten 

Provstgaard 

Afbud: Allan Walther med afbud 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob Bjørnsholm valgt som ordstyrer og Carsten Provstgaard som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt.  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

a. Udbetaling af honorar for dommerpåsætter Claus Gormsen og Per Bach. Godkendt. 

 

5. Økonomi 

a. Status på økonomi  

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om økonomien  

Rolling forecast for 2021 viser et underskud 250.000 kr. 

Underskuddet skyldes til dels: 

• Manglende kursusindtægter. 

• Ingen afholdte regionsholdsamlinger. 

• Omkostninger til elite er steget.  

• Ekstra omkostninger til løn. 

Carsten undersøger med DIF ift. corona-puljer på manglende indtægter på kurser og events.  

 

6. Struktur og Budgetmøde d. 13. november 2021 i Brøndby 

a. Budget 2022  

b. Forslag (Ingen forslag fra klubber) 

c. Tema/oplæg/Strategi 
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Budget 2022 er udarbejdet af direktør, og skal gennemgås af økonomiansvarlig og formanden. Der 

indkaldes til møde i uge 43, til godkendelse af bestyrelsen.  

Der er kommet et forslag angående reglementet på mellembane. TU tager den videre.  

På mødet vil teamet været FD strategi og den aftale FD har lavet med DIF.  

7. Ungdomsturnering næste skridt, status turnering og MVP  

Indstilling: Carsten giver orientering fra evalueringsmøde og sekretariatet tager indstillingerne med. 

Carsten giver status på turneringen og MVP 

Der har været afholdt evalueringsmøde på ungdomsturnering med klubberne, som var et meget positivt 

møde. Sekretariatet samlet op på mødet og de næste skridt.  

Der er i gang i overdragelse af turnering fra IKC, hvor procedure og tjeks bliver gennemgået.  

Der bliver brugt meget tid på dispensationer, regler for op- og nedrykning og forskellige licenser.  

Status på MVP. Der bliver afholdt et opsamlingsmøde for introduktion af MVP, således at foreningsledere 

brugere systemet rigtigt. Når dette er klar, kan den elektroniske kampprotokol implementeres, som ligger 

klar til drift.  

8. Ulykken i Hørsholm 

Indstilling: Steen og Carsten giver en orientering 

Der indstilles derudover til at beslutte, at der udarbejdes et afsnit på floorball.dk, hvad en klub kan 

trække på, når uheldet er ude 

Steen gav en orientering omkring ulykke i Hørsholm. Der skal fremover fremgå et afsnit på floorball.dk, 

hvad klubben kan få af hjælp i forbindelse med en ulykke.  

Carsten har været i dialog med DIF og DGI, ift. at samle klubben op. Carsten vender retur til bestyrelsen. 

Steen er kontaktperson ind i Hørsholm for nuværende.  

9. Forslag til ændring af kåringssystem 

Indstilling: At bestyrelsen godkender sekretariatets indstilling om ændring af Floorball Danmark 

kåringssystem 

Principperne for kåringssystemet er godkendt af bestyrelsen. Årets dommerpar skal tænkes ind, samt evt. 

årets leder og årets frivillig. Steen tager teten med Cecilia og Carl-Emil.  
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10. Hall of fame 

Indstilling: Første møde er afholdt og sekretariatet er orienteret 

Første møde er afholdt i gruppen. Der laves en nyhed på hjemmeside snarest fra gruppen. Der oprettes 

en floorball.dk mail, som kan tilgås af udvalget.  

11. European Championship 

Indstilling: Steen orienterer og næste skridt skal besluttes. Det skal besluttes på IFF general assembly 

2021 

Beslutning: Eliteudvalget laver på baggrund af gældende information fra IFF og andre IFF-lande, en 

indstilling til bestyrelsen, som skal præsenteres for på mødet i december.  

12. Opdatering af vedtægter 

Indstilling: Jacob giver en opdatering 

Jacob gav en orientering at han er i gang med at kigge vedtægterne igennem. Han rundsender til 

bestyrelsen for input, til efterfølgende diskussion på bestyrelsesmødet i november.  

13. Bestyrelse og styrkelse af udvalgene 

Indstilling: Der diskuteres profil på den eller de der kunne indtræde, samt hvordan udvalgene kan 

styrkes. 

Udvalgene skal styrkes via de rette kompetencer kommer ind i udvalget. Der skal udarbejdes en 

beskrivelse af arbejdet i udvalgene 

Claus Gormsen går ind i Turneringsudvalget i en periode, indtil TU er styrket med flere medlemmer.  

Jacob tager kontakt til de resterende udvalgsmedlemmer af udviklings -og breddeudvalget 

Steen indkalder bestyrelsen ift. nye bestyrelsesmedlemmer af FD-bestyrelse.  ift. kompetencehjulet.  

14. DIF budgetmøde 

Indstilling: Steen og Jacob giver kort opdatering på det forstående budgetmøde 

Orientering: Formand Steen Houman og næstformand Jacob Bjørnsholm deltager i DIFs budgetmøde d. 

8.-9. oktober. Blandt andet skal budgettet for DIF vedtages.  

 

15. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 
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Det går meget på dispensationer lige nu. Derudover har der været en sag ift. sudden victory i en 

kvindeligakamp, hvor der skal laves en ændring til turneringsreglementet. 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

c. Dommerudvalget 

Den nye dommeruddannelse er ved at være på plads og materialet er overdraget til DU. Materialet 

forventes at blive brugt til dommerkurserne i november.  

d. Eliteudvalget 

i. Kvinde VM Sverige 

ii. Herre VM Finland 

Begge VM afholdes. Derudover er første møde i EU afholdt. 

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

16. Udvalgsdag og bestyrelse dag 

Indstilling: Alle drøfter det 

På baggrund af udtrædelse af Lasse Ravn og Ronni Rix af Floorball Danmarks bestyrelse, er udvalgsdagen 

udskudt. Værdien af en udvalgsdag anses stadig som værdifuld, og afholdes efter årsskiftet.   

17. Nyt fra sekretariatet 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 

Ny administrativ medarbejder med ansvar for turneringsdriften er ansat pr. 1/11.  

Der afholdes pt. samtaler med dommerpåsætter i vest og øst. 

Der er generelt en god stemning på kontoret, selvom det har været en meget travl periode.   

18. Lukket dagsorden 

a. Evt. personalesag.  

 

19. Eventuelt 

Carsten deltager i den kommende weekend til første fysiske møde i Fit For Future Floorball (Erasmus+ EU 

projekt).  

Jacob Bjørnsholm, Carsten Provstgaard og Heidi Printzen har deltaget i de første IFF strategimøder. 

Strategien kan læses her: 

https://dltaw1vhj9zy5.cloudfront.net/2021/02/IFF_Strategy_2021_2032_Web.pdf  

https://dltaw1vhj9zy5.cloudfront.net/2021/02/IFF_Strategy_2021_2032_Web.pdf

