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Referat Budget og strukturmøde 
 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Dato: 13. november 2021   

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 

Dagsorden godkendt. 10 klubber og 6 bestyrelsesmedlemmer deltog. I alt 16 stemmeberettigede.  

 

Ad 2.  Valgt af dirigent og referent 

Michael Mio Jørgensen blev valgt som dirigent og Nicolai Schmidt som referent.  

Repræsentantskabet godkendte at struktur og budgetmøde kunne afholdes selvom varslingen af mødet var 

indkaldt 4 dage for sent.  

Dagsorden punkt 6 blev ligeledes besluttet at blive behandlet før punkt 5.  

 

Ad 3. Orientering fra bestyrelsen (bilag 0) 

Fremlægges af formand Steen Houman.  

Bestyrelsens skriftlige orientering 

Hverdagen er vendt tilbage til Floorball Danmark og klubberne. Efter den lange nedlukning med corona, er 

fokus for mange af klubberne at få genstartet og komme ordentlig i gang igen. Det er faktisk blot fire 

måneder siden der blev startet op igen. 

Forhåbentlig vil det være en sæson, som er normal og hvor hverken floorball eller dansk idræt bliver ramt 

af nedlukninger. 

Ungdom 

På struktur- og budgetmødet der var for et år siden, blev der taget en vigtig beslutning i forhold til struktur 

på ungdomsturneringen, specielt på U11 årgangen. 
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Da denne sæson skulle starte, henvendte flere klubber sig og bad forbundet se på muligheden for at 

justere, så der blev skelet mere til geografi end niveau. Det er at gå imod den beslutning der blev truffet, 

men som det kan læses i referatet fra sidste års struktur- og budgetmøde, var det med en stemmes flertal 

det blev besluttet, og at bestyrelsen tog ansvaret for at være opmærksom på udfordringer. 

På baggrund af de henvendelser der kom, så blev der justeret og da Floorball Danmark for nogle uger siden 

havde indbudt til en foreløbig evaluering af ungdomsturneringen, ja så var der fra klubberne stor 

tilfredshed med at der var blevet lyttet, og at modellen faktisk var en succes. 

Skal floorball som sport blive en succes, er det afgørende at klubberne og forbundet får fat i de unge, og 

her ligger der en opgave foran os alle sammen. Floorball er stagneret på antal spillere under 18 år. Det skal 

vendes. 

 

 

Det nye format med ungdom er et skridt og samarbejdet som Skolernes floorball er mellem Floorball 

Danmark og Dansk Skole Idræt, er en anden indsats. At Benløse Floorball viser klubben og sporten frem 

foran over 1.000 elever er imponerende. 

Det som forskning viser er, at der er to primære årsager til at børn og unge starter til en sport. 

a) Deres venner/veninder spiller 

b) De er blevet introduceret til det i skolen 

Skal tallene igen være positive, så er det forbundet der sammen med klubberne skal initiere indsatser, der 

understøtter udviklingen ude hos jer klubber.  

Strategiske spor 2022-2025 
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For godt en måned siden godkendte DIF de strategiske aftaler, som er en del af den måde de enkelte 

forbund modtager økonomisk støtte. Floorball Danmark havde tre spor 

1) Stærkere klubber 

2) Udvikling af floorball for børn og unge 

3) Bevæg dig for livet 

Økonomien i dette blev at Floorball Danmark modtager samme beløbsstørrelse som i den forrige periode. 

Der var drømt om mere, men DIF havde indstillet til en nedgang på 75.000 årligt. Der blev lyttet til den 

argumentation som Floorball Danmark kom med, og dermed fastholdes det økonomiske niveau. 

Økonomi 

Det bliver til et underskud for Floorball Danmark, det er ærgerligt men der er nogle faktorer til dette. 

Underskuddet forventes at blive mellem 250.000 og 300.000. 

VM for herrer blev flyttet fra 2020 til 2021, det betød at sidste års regnskab fik en besparelse på den udgift 

som et VM nu engang er, den besparelse gav et flot overskud sidste år for Floorball Danmark. 

Den regning kommer så nu, og det sammen med det aflyste landsstævne, nedgang i antal tilmeldte hold til 

turneringen efter corona, ja så ender det med et underskud. 

Floorball Danmark har råd til at tage dette underskud da egenkapitalen er i plus, men fokus er på at have et 

ansvarligt budget, og at Floorball Danmark har en egenkapital der vil være på mellem 10-15% af forbundets 

omsætning. Således at Floorball Danmark har økonomi at stå imod med når der er udfordringer. 

DIF har oprettet en nødpulje, som forbund der lever op til nogle krav, kan søge. De krav lever Floorball 

Danmark op til, og der vil blive søgt puljen. 

 

Landsstævnet 

Der er lavet en aftale mellem Floorball Danmark, Herning Kommune og klubberne i kommunen, om at de 

får landsstævnet de kommende to år. Det er første gang at landsstævnet skal på de kanter, og som forbund 

er det vigtigt at flere klubber får mulighed for at kunne få landsstævnet, men også at landsstævnet kommer 

rundt i landet. 

Landsstævnet er en fest, og det bliver godt at kunne mødes igen. 

Udskiftning i bestyrelsen 

I går havde bestyrelsen i Floorball Danmark møde om hvilke kompetencer der gerne skulle blive styrket i 

bestyrelsen. 
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Siden årsmødet har tre personer af forskellige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen, og det har givet den 

mulighed at se på hvor der kunne styrkes. 

Når året går på hæld, så er der forhåbentlig en samlet bestyrelse på plads. 

Strategi 2025 

For et år siden, ja der præsenteredes på dette møde Floorball Danmarks strategi frem mod 2025. Inden da 

havde den været igennem en lang proces, hvor klubberne kunne give indspark. 

Nu er den her, og der er otte indsatser, hvor de tre første er de strategiske spor som er del af aftalen med 

DIF. 

Med corona hængende over Danmark, så er det ikke meget der har været kunnet blive sat i gang, men nu 

er floorball i gang igen ude hos Jer klubber, så nu skal der gang i arbejdstøjet og første skridt er at 

klubberne formelt godkender denne. 

De otte indsatser der er i strategien frem mod 2025 er: 

1) Stærkere klubber 

2) Udvikling af floorball for børn og unge 

3) Bevæg dig for livet 

4) Danmarks- og pokalturneringen 

5) Landshold 

6) Talentudvikling 

7) Kommercielt 

8) Internationalt arbejde 

Til hvert enkelt punkt er der mål, således er et af målene at Floorball Danmark lever op til Team Danmarks 

krav om at være et verdensklasseforbund, for vores to seniorlandshold. 

Medlemmer til udvalg 

Floorball Danmark skal have styrket udvalgene, der skal flere medlemmer til udvalgene, nok ikke 

dommerudvalget som er stærkt besat. 

Det er afgørende, at udvalgene kommer til at spille en nøglerolle i forhold til at arbejde med målene i de 8 

indsatser, således at det enkelte udvalgs arbejde understøtter forbundets strategi. 

Blandt Jer klubber kender I bedst Jeres medlemmer og deres forældre, og blandt disse kunne der være 

personer, der er interesserede i at bidrage. 

Hjemtagelse af turneringen fra IKC 
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For godt to år siden valgte Floorball Danmark at outsource administrationen af turneringen til Idrættens 

Kompetence center (IKC). IKC varetager i forvejen flere opgaver på vegne af andre forbund. Desværre 

måtte Floorball Danmark erkende, at opgaven ikke er blevet løftet tilfredsstillende. I som klubber har 

desværre været dem det er gået ud over, men ligeså har sekretariatet skulle tjekke arbejdet fra IKC og rette 

de mange fejl der var. 

Det var nok forventeligt at der vil komme fejl i starten, men da Floorball Danmark ikke så at der kom 

forbedringer, blev det besluttet at hjemtage turneringen igen! 

Der er blevet ansat en ny medarbejder til at skulle administrere dette, så mon ikke i snart er på fornavn 

med ham. Ligeså er der blevet ansat to dommerpåsættere på deltid, en baseret i øst og en i vest.  

Klub 150 

Til foråret vil de klubber der har over150 medlemmer blive indbudt til en udviklingsdag. De største klubber 

er vigtige drivere i udviklingen af sporten, og det er naturligt at inddrage jer, når der skal snakkes udvikling 

af sporten. Floorball Danmark ser frem til denne dag, og en dato kommer snart. 

For Floorball Danmark er det afgørende at inddrage jer. 

VM 2021 

Herrernes VM 2020 blev flyttet til 2021 grundet corona, og Finland vil være værter. Desværre har der været 

afbud fra nogle hold grundet corona, men nye hold er indkaldt. 

Under VM mødes IFF til et ekstraordinært General Assembly, og de 75 medlemmer der er i IFF skal blandt 

andet snakke om etableringen af et EM! 

Kvindelandsholdet skal ligeledes afsted til VM, det er i Sverige det bliver afviklet, og de to VM kommer til at 

have nogle dages overlap. Ikke optimalt, men der er mange faktorer der skal gå op i en højere enhed, så 

slutningen af november og startet af december bliver i den grad fyldt med floorball fra de to landshold. 

Det skal bemærkes, at i 2022, skal herrerne igen til VM, det er flyttet tidsmæssigt, så det ikke kolliderer 

med VM i fodbold, som er flyttet til december 2022. 

Hall of Fame 

I 1989 blev forbundet stiftet, og sporten har rundet de 30 år. Det er på mange fantastisk at i vores sport, 

findes de ledere, spillere, trænere og dommere som har været med til på en afgørende måde at udvikle 

floorball stadigvæk. 

Derfor er bestyrelsen i Floorball Danmark rigtig glade for at der nu kommer sportens Hall of Fame!  
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Der er nedsat et udvalg, og til dem kan I komme med jeres indstillinger, og så vil der de kommende år blive 

optaget medlemmer til Hall of Fame. 

Der er uden tvivl mange kandidater til at starte med, men ikke alle bliver optaget år 1. 

Debat om formandens beretning 

Undervejs roses der for gode tiltag som FB dommergruppe og Floorballens dag.  

Der efterlyses målrettet indsats for at få flere piger med i sporten.  

I Brønderslev informeres der, at de har succes med at involvere børnehaver. De afleverer udstyr til dem og 

afholder efterfølgende stævner for aldersgruppen.  

Dansk Basketball fremhæves som forbund hvor ungdomsindsatsen er lykkes.  

Omkring samarbejdet med DGI nævnes at der er nye samarbejdsmuligheder på vej, nu hvor Bevæg Dig For 

Livet projektet slutter i 2024.  

Klubberne efterlyser klare linjer for hvornår det er DGI eller Floorball Danmark.  

Under spørgerunde kommes ind på hvordan øjebliksbillede er i FD.  

Problemer med ændringer i turneringsstrukturen.  

Der er også problemer med selve strukturen i forbundet. Med det menes at der ikke er mødt særligt mange 

op på mødet.  

På skift nævner klubberne hvordan det står til hos dem.  

I hovedtræk så er der problemer med ungdomsholdene og at få frivillige til at hjælpe og at der ikke er det 

bedste forhold mellem klubber(spillere) og dommere. Her kunne hentes inspiration fra det svenske hvor de 

har bannere sat op med budskabet om at dommere også er mennesker.  

DU forklarer at der pgacorona er en kampagne der er blevet udsat som man gerne vil have op at køre.  

I forhold til frivillige kan man starte med at give så simple opgaver for at lokke folk til og så se om der er 

noget at bygge på derfra. DGI stiller konsulenter til rådighed for sparring. 

På unge området har man gode erfaringer med at involverer børnehave og afholde stævner for dem.  

Klubfællesskaber er også en mulighed for at danne hold og så få spillet en masse kampe.  

Der uddeles ros til klubberne som afholder KidzLiga.  

FD oplyser at man ser på et samarbejde med holdsport til at hjælpe med diverse opgaver. Fx kasserer.  
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Ad 4 Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. (bilag 1) 

Gennemgås af Carsten.  

Der vil ske ændringer i elitedeltagerbetalinger pga. større udgifter til IFF, fly og hoteludgifter.  

Underskuddet på 350t.kr. skyldes manglende indtægter fra aflyste stævner og kurser. Turen til Helsinki er 

også blevet dyrere en først beregnet.  

Der spørges ind til hvor de 400t.kr. kommer fra. 200t.kr. kommer fra Hverdagsfloorball og 200t.kr. kommer 

fra dommerhonorarer.  

I forhold til den viste graf, så spørgers der ind til hvorfor der stigningen på eliteområdet er så stort. Det 

bemærkes at tallene ikke kan sammenlignes, da man før 2020 (første år der er med på grafen) lå på samme 

niveau som man gør i 2022.  

FD ønsker større egenbetaling på eliteområdet og for at skabe indtægt har man hjemtaget drift af 

danmarksturneringen og pokalturneringen.  

Pga. uklare vedtægter diskuteres om budgettet skal til afstemning.  

Det ender med en afstemning hvor 16 stemmer for godkendelse.  

 

Pause.  

Efter pausen meddeles at 2 klubber og et bestyrelsesmedlem desværre var nødt til at gå.  

På mødet er der nu 13 beslutningsdygtige deltagere.  

 

Ad 5 Fastsættelse af turneringsafgifter. (behandles efter punkt 6) 

Ønskes behandlet efter punkt 6. Ingen protester imod.  

 

Ad 6. Behandling af indkomne forslag 

Ad 6 a. Det forslås at punktet deles op i to. (bilag 3) 

Første del vedr. §1.3 og 2.5. 

Ingen indsigelser. Vedtaget.  

Anden del vedr. § 3.8 og 3.9. 

Der ønskes introduktion af elektronisk kampprogram. For at benytte dette skal der laves en brugerbetaling 
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på 35 kr. pr. spiller, som så fungere som en spillerlicens. Gælder kun for rækker på senior niveau og for en 

sæson af gangen. Dommere skal ikke betale licens.  

Der savnes forudgående info om hvad de 35 kr. går til. Beløbet er sat til 35 kr. på seniorrækkerne for at 

dække omkostningerne til licenser på ungdomsrækkerne.  

Det er muligt at spille 1 kamp uden licens, hvis der er behov for at låne spillere. Efter 14 dag skal man 

betale licens for at spille efterfølgende kampe.  

Licensen betales gennem MVP app’en og man kan ikke udtages til kamp hvis man ikke har betalt.  

ved manglende betaling kan dette gøres direkte i app’en og man vil med det samme være tilgængelig for 

udtagelse til kamp.  

Erfaringer viser at det generelt er svært at få folk til at betale kontingent. Betaling af licens kan måske 

derfor også give lidt problemer.  

En fordel ved MVP er klubberne ikke længere skal opbevare personfølsomme oplysninger ude ved dem og 

det vil derfor være nemmere i forhold til GDPR.  

Der ligges op til at man gerne vil se det sat i værk, men til 0 kr. i første omgang.  

På grund af usikkerhed omkring brug af MVP forslås at man har en sæson hvor man benytter både 

papirprotokol og elektronisk protokol før man begynder at udfase papirprotokollen.  

Der forslås at man uddanner superbrugere i MVP rundt omkring i landet som man kan henvende sig til hvis 

man har spørgsmål.  

Der er delte meninger omkring brugerbetalt licens og så at overgå til elektronisk protokol.  

Man ændrer betalingen til 0 kr. nu her og så vil man tage en diskussion op omkring gebyr og opkrævning på 

et senere tidspunkt.  

Ændring af §3.8 og 3.9 (hvor beløbet sættes til 0 kr.) sættes til afstemning.  

13 stemmer for ændringen.  

 

Ad 6 b. (bilag 4) 

Ingen kommentarer. 13 stemmer for ændringen.  

 

Ad 6 c. (bilag 5) 

Fremlægges af Carina.  
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God diskussion omkring kampene primært U13 og U15.  

Det er et problem med små puljer og meget få kampe. I vest er det også et problem med meget store 

afstande.  

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe som skal se på strukturen i ungdomsrækkerne. Gruppens mål er at 

finde frem til en struktur for sæsonen 22/23.  

Til ændringen tilføjes at TUA har mulighed for at ændre i grupperne ud fra et geografisk synspunkt.  

Til ændringen tilføjes yderligere at ændringerne i §3 kun gælder rækkerne op til og med U15.  

Forslaget med 2 tilføjelser sættes til afstemning.  13 stemmer for.  

 

Ad 6 d. (Bilag 6) 

Strukturen er lavet for at stille krav til de hold der ønsker at deltage på de i de forskellige rækker.  

Det kommenteres at man gerne vil væk fra en struktur med tilmeldinger. Det ønskes at man tilmelder sig 

fra toppen og så fyldes pladserne op efterhånden som der tilmeldes hold. Man vil gerne have input fra 

Klub150 medlemmer omkring hvilken retning de ønsker at gå.  

Man ønsker ikke at se hold tilmelde sig en række for så at trække sig igen.  

DGI nævnes som hjælp til at lave en strategi for de frivillige.  

Længere fremme i processen vil man arbejde på at stille krav til klubberne, som man i fællesskab kan 

arbejde hen imod. For eksempel ungdomsarbejde/talentudvikling.  

Det er vigtigt at de tiltag der sættes i værk støttes af Floorball Danmark og foreningerne.  

Derudover lægges vægt på at klubberne skal være gode til at hjælpe hinanden, da de har brug for hinanden 

for at spille kampe.  

Hvornår ændringerne i bilag 6 vil træde i kraft, vil blive meldt ud af Floorball Danmark på et senere 

tidspunkt. Det vil være i god tid for at foreningerne har tid til at forberede sig.  

Man kan måske se til hvordan man har gjort i Tjekkiet og holde sig fra måden man har gjort det på i Sverige.  

 

Ad 5. Fastsættelse af turneringsafgifter (bilag 2) 

Tilføjelse af ændring af spiller licens til 0 kr.  

Ændringen sættes til afstemning. 12 stemmer for.  
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Ad 7. Eventuelt 

Ad 7 a. (bilag 7mellembanereglemet.) 

Ingen kommentarer eller indvendinger.  

Ad 7 b. Livestreaming af kampe.  

Der forslås at der indføres livestreaming af kampe fra slutspillet i sæsonen 21/22.  

Der arbejdes pt. på en løsning med ubemandet kameraer der sættes op i hallerne. Løsningen er afprøvet i 

ishockey. Kameraerne er sat til at følge bolden eller kampens generelle retning. Der vil være mulighed for 

kommentering.  

Det vil rulles ud i faser. 1. fase i slutspillet i sæsonen 21/22.  

Kameraerne skal sættes op i hallerne permanent, så man skal have tilladelse af kommunen.  

Udbyderen vil stå for opsætning af kameraerne.  

De vil begynde at filme 5 minutter før planlagt kampstart.  

Det kan også bruges til at optage træning med som kun klubberne selv har adgang til.  

Floorball Danmark sætter en struktur sammen med udbyder omkring hvad man betaler for.  

Der vil være en gratis periode i starten.    

Ad 7 c. Online møder 

Der spørgers ind til om møder fremover kan holdes online for at få flere foreninger til at deltage.  

For at det kan lade sig gøre skal Floorball Danmarks love ændres.  

Der kommenteres om man kan holde møderne mere centralt i landet.  

Det har man erfaringer med ikke giver et højere deltagerantal.  

Formanden takker for et godt og konstruktivt møde.  

Referatet godkendt d.  

Nicolai Schmidt   Michael Milo Jørgensen 

Referent    Dirigent 
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