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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 4. maj 2022 kl. 19.30 på Teams 

Tilstede: Carsten Provstgaard, Steen Houman, Jacob Bjørnsholm Madsen, Torben Sørensen, Carina Becker, 

Stig Thorsteinsson, Heidi Printzen, Carl-Emil Clausen. 

Afbud: Torben Sørensen. 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

5. Opfølgning økonomi  

a. Status 

Orientering: Caps giver bestyrelsen en orientering om økonomien. 

 

6. Evaluering og opfølgning af Floorball Danmarks events  

 

a. PokalFinal4 d. 23-24. april Frederikshavn 

b. Superfinalerne på Frederiksberg 

c. Landsstævne i Herning  

d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 

Bestyrelsen drøftede deres oplevelser til PokalFinal4, Superfinaler og landsstævnet. 

7. Drøftelse og beslutning ved hold der melder fra til ny struktur (Bilag A) 

Puljeinddeling efter den nye turneringsstruktur  

 Vi er nu klar til at udsende puljeinddelingen efter den nye turneringsstruktur i Danmarksturneringen.  

Vi må forvente, at det hos nogle klubber kan skabe frustration eller modstand. På den baggrund har vi brug 

for at træffe en politisk beslutning om, hvad vi gør, hvis der er klubber, som ikke ønsker at deltage i den 

påsatte række. Hvilken konsekvens vil/skal det have for den pågældende klub/hold?  

 Da beslutningen er af principiel karakter, ønsker TU at bringe dette til drøftelse i bestyrelsen, så TUA får en 

retningslinje til behandling af eventuelle indsigelser. 

Beslutning: Hvis holdet siger de ikke vil deltage i den øverste række, så kan de ikke udelukkes fra 

turneringen, men at de starter forfra fra lavest mulige niveau.  
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8. Floorball Danmark Årsmøde d. 21. maj 

 

Der vil blive lavet en workshop der inddrager klubberne i strategisporet ”Stærkere klubber”. 

 

9. DIFs årsmøde d. 7. maj 

Da der ikke er flere på valg end der er kandidater, har de tilstedeværende repræsentanter fra 

bestyrelsen råderum til at træffe eventuelle beslutninger, der måtte komme.  

 

10. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

Thomas Jensen er indtrådt i turneringsudvalget. Anders Ragner Christensen vil også indtræde.   

b. Udviklings -og breddeudvalget 

Der har været drøftelser om hvad der skal ske i udvalget.  

c. Dommerudvalget 

Det har været udmærket ift. Floorball Danmark events. Ellers intet nyt.  

d. Eliteudvalget 

Fokus ligger på den snarlige VM-kval.  

 

11. Nyt fra sekretariatet 

Carsten giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 

Skal lige komme sig ovenpå tre veloverståede events. Arbejder på at finde en dato til sommerfest. Som svar 

til tidligere bemærkning omkring overarbejdstimer, så bør afspadsering ikke blive et problem.  

12. Eventuelt 

 

- Budget diskussion vedrørende dommerkørsel  

Der skal være større råderum til dommerkørsel, så dommerne kan komme rundt i landet og udvikle sig ved 

at dømme forskellige klubber.  

- Parasport 

Steen Houman har afholdt møde med Parasport Danmark. Parasport Danmark er meget interessede i at 
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lave et samarbejde med Floorball Danmark. Der kommer et oplæg fra Parasport Danmark angående en 

introduktions flyer til klubberne.  

- Pige-Camp 

Der er blevet tildelt 15.000 kr til Kolding Grizzlies til at lave en pige-camp til vinter i samarbejde med 

Floorball Danmark og DGI Floorball. 


