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Referat bestyrelsesmøde d. 5. januar 2022 kl. 19.30 på Teams 

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

Provstgaard 

Afbud: Allan Walther 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob valgt til ordstyrer og Carsten som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Behandlet af lukket dagsorden er flyttet op efter punkt 5.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt.  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

PokalFinal4 er udskudt til april 23-24. april 2022 grundet de nuværende coronarestrikstioner.  

5. Økonomi 

a. Plan for regnskabsafslutning. 

Gennemgang af regnskabet præsenteres for bestyrelsen i uge 12. Formand Steen Houmand laver udkast til 

ledelsesberetning og tager derudover fat i Allan Walther for gennemgang af planen. 

b. DIF nødpulje 

Floorball Danmark har på baggrund af ansøgning til DIFs nødpulje fået tildelt 274.000 kr. Det betyder at 

underskuddet for 2021 bliver et sted mellem -100.000 kr. til 0 kr.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning 

6. Orienteringen af covid-19 situationen og dennes påvirkning på foreningslivet og 

Danmarksturneringen 

Carsten orienterede bestyrelsen om den nuværende covid-19 situation. Vi ser en række afbud og 

kampflytninger. Der opleves ikke at afbud er grunden en frygt for corona, men mere at der er smitte i og 

omring truppen. 

Derudover overvejes der om at forlænge sæsonen for ligaen, da programmet er presset. Kontoret 

udarbejder oplæg, med input fra de involverede klubber. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning 
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7. Orientering af European Championsship Floorball 

Steen orienterede: Skal besluttes om et års tid, og starter 2025. Der er stort ønske om at andre end 

top4 byder ind, og at Top4 hjælper til. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

8. Floorball Danmarks vedtægter 

Arbejdsgruppen (Jacob, Steen og Carsten) mødes i løbet af januar, med det formål at præsentere en 

opdatereret version af vedtægterne for FD-bestyrelse i februar.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

9. Club 150 / Fit for Future 

Arbejdsgruppen (Jacob, Steen og Carsten) har udkast klar til udsendelse, og kommentarer bedes skrevet 

CC: så det endeligt er på plads til bestyrelsesmødet d. 9.februar 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

10. Fællesmøde med DGI landsledelse 

Der afholdes fællesmøde mellem FD-bestyrelsen og DGI Idrætsledelse d. 5. februar i Kolding. Carsten 

orienterede om status i planlægning og at formålet med dagen er at få de to politiske ledelse tættere 

forbundet. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

11. To ledige pladser til bestyrelsen 

Steen Houman orienterede om de to kandidater til de to ledige poster. Bestyrelsen godkendte begge 

kandidater.  

12. Orientering om Floorball Danmark Events 

a. PokalFinal4 d. 23-24. april Frederikshavn 

b. Superfinalerne på Frederiksberg 

c. Landsstævne i Herning  

d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 

Carsten gav en status på de enkelte events. Der er godt fremdrift i de enkelte events og vi ser frem mod at 

eventsne kan afholdes i april. 

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.  
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13. Orientering om samarbejdsaftale mellem Sportway og Floorball 

Floorball Danmark indgår samarbejdsaftale med Sportway om streaming af kampe. Streaming er en AI 

automated video løsning. Udgangspunktet er 10 haller i foråret og 10 haller i efteråret.  

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.     

14. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

Dispensationer fylder stadig meget og der arbejdes fortsat reglerne for dispensation. Derudover mødes 

arbejdsgruppen for ungdom d. 12. januar, for at snakke fremtidig struktur for ungdom. 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

De eksisterende medlemmer er blevet hørt om de ønsker at fortsætte i udvalget og har lovet en 

tilbagemelding til Jacob.  

c. Dommerudvalget 

Dommeruddannelse af i fuld gang med at blive lavet og de første 3 modulkurser er ved at blive færdige.  

Derudover arbejdes der på et dommerudviklingskursus.  

d. Eliteudvalget 

Jens Ørhøj er interesseret i at indtræde i udvalget.   

 

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

 

16. Nyt fra sekretariatet 

Der er ansat ny medarbejder til eventområdet pr. 1/2-2022. Stillingen er en projektstilling som løber 30/06-

2023.  

Stillingen som Børne og ungekonsulenten er i proces med ansættelse 1/3. Der afholdes samtaler i løbet af 

januar, hvor der er seks kandidater til samtale.   

Der er ved at blive udarbejdet arbejdsbeskrivelse for hver medarbejder.   

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

 

17. Lukket dagsorden 
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18. Eventuelt 


