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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 12. november kl. 18.00 i Idrættens hus 

Tilstede: Allan Walther, Heidi Pritzen, Carina Becker, Jacob Bjørnsholm, Steen Houman og Carsten 

Provstgaard 

Afbud: Claus Gormsen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob ordstyrer og Carsten valgt til referent.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Carsten har ansøgt DIFs intiativpulje ift. dækning af manglende indtægter. Godkendt.  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen. 

5. Økonomi 

a. Status på økonomi 

Carsten gav bestyrelsen en orientering om status på økonomien for 2021. Rolling forecast viser et 

underskud på 350.000 kr. Underskuddet skyldes manglende indtægter grundet corona og øgede 

omkostninger til herrelandsholdet.  

Bestyrelsen tog orientering af økonomien til efterretning.  

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

a. Gennemgang af materialet forud for mødet 

Carsten gennemgik materialet og tog imod spørgsmål fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.  

7. European Championship 

Steen gav bestyrelsen en orientering om at et muligt European Championship skal besluttes på IFF 

general assembly 2021.. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  
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8. Opdatering af vedtægter 

Der arbejdes på opdatering af Floorball Danmarks love frem mod Årsmødet i 2022. Jacob gav 

bestyrelsen en orientering og vil på bestyrelsesmødet i december stille forslag til næste skrift.  

9. Samarbejde mellem DGI Floorball og Floorball Danmark. 

a. Fælles dag for begge organisationer 

b. De fælles pejlemærker 

Steen og Carsten gav bestyrelsen en orientering om samarbejdet. Der er planlagt en fælles strategidag 

mellem DGI Floorballs Idrætsledelse og Floorball Danmarks bestyrelse d. 5. februar 2021. 

 

10. Bestyrelse og styrkelse af udvalgene 

Steen gennemgik kompetencehjulet.  

Beslutning: Heidi og Steen udarbejder et opslag til kommunikation til nye medlemmer af FD-bestyrelse. 

11. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

TU har afholdt møde internt og har lavet et udkast til arbejdsform for TU. Carina sender TUs kommissorium 

til resten af FD-bestyrelse. 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

c. Dommerudvalget 

d. Eliteudvalget 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

12. Orientering om Floorball Danmark Events 

a. PokalFinal4 d. 15-16. januar i Frederikshavn 

Planlægningen er i fuld gang. Thomas Brodersen er hyret ind som konsulent for at hjælpe organiseringen og 

dele ud af sin viden. Der laves drejebøger, så det fremadrettet bliver lettere at afvikle Pokalfinal4.  

b. Superfinalerne på Frederiksberg 

Aftalen er skrevet under og første møde afholdes snarest 

c. Landsstævne i Herning  

Det kører med planlægningen af landsstævne. Finn Lystrup bidrager med sin viden fra tidligere afholdte 

landsstævner og der er en god opbakning i arbejdet fra de deltagende samarbejdsklubber.  
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d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 

Der har været afholdt styregruppe og planlægningen kører efter planen.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

13. Nyt fra sekretariatet 

Nicolai Schmidt er startet på kontoret d. 1/11, og er kommet godt ind i tingene og er blevet taget godt 

imod. Kim Skovholm er stoppet 31/10, og der afventes ift. at ansættelse af ny medarbejder. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

14. Lukket dagsorden 

a. Orientering ang. disciplinærsag på 7 dages karantæne. 

 

15. Eventuelt 

a. Klub 150 finde en dato 

Punktet udskudt til næste gang. 


