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Referat Årsmøde 2022 i Floorball Danmark 

Sted:  PULZION (KFUM HALLERNE), Peter Tofts vej 21, 6000 Kolding. 

Mødelokale: PULZION 

Dato:  Lørdag d. 21. maj 2022, kl. 11.00 (Der vil være frokostpause indlagt i programmet) 

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 

Dagsorden godkendt. 1 medlem af bestyrelsen er til stede samt 10 klubber. I alt stemmeberettiget er 11 i alt.  

Deltageren klubber 

FKK 

Skælskør 

Aalborg Flyers 

Randers Rapoirt 

Skanderborg Floorball 

Copenhagen Floorball 

Brønderslev Floorball 

Benløse Floorball 

Rødovre Floorball 

Strandby Floorball 

Årsmødet er lovligt indkaldt og har overholdt de formelle tidsfrister og er beslutningsdygtigt.  

2. Valg af dirigent og referent 

Peter Trinskjær valgt som dirigent og Carsten Provstgaard som referent 

3. Bestyrelsen aflægger sin beretning 

Steen Houman, formand, aflægger bestyrelsens beretning. 

Floorballsporten er kommet i gang igen, nuvel covid19 satte sine spor det seneste år, men med succes har vi afholdt DM finaler i en 

fyldt Frederiksberghal, Landsstævne i Herning og final4 i Frederikshavn 

Turneringen har været mødt med fleksibilitet fra klubber og dommerne, der har været mange justeringer undervejs på den ene 

eller den anden måde. Tak for det. 
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Turneringen er kommet mål, og undervejs i sæsonen blev der testet elektronisk kampprotokol og overgang til MVP. Al begyndelse 

er svær, men som forbund, skal Floorball Danmark være med på den digitalisering der sker, og med den kommende spillerlicens, så 

vil Floorball Danmark endnu bedre kende kunderne i butikken. 

Floorball Danmark valgte at hjemtage administrationen af turneringen igen, efter den var udliciteret til Idrættens Kompetence 

Center, desværre måtte Floorball Danmark konstatere at IKC ikke leverede den ydelse der var forventet, det til frustration hos 

mange af klubberne i Floorball Danmark.  

Et nyt produkt der så dagens lys, var hverdagsfloorball, en turnering der løber over fire gange og som virkelig er enkelt at afvikle, og 

en tilgængelig måde for at få nye klubber og spillere ind og prøve sporten. Det har været en succes med langt flere tilmeldte hold 

end forventet. 

Årets medlemstal gav tilbagegang for andet år i træk, covid19 har sat sine spor, men Floorball Danmark og klubberne skal igen finde 

fællesskabet, for floorball er en unik sport. 

Ses der lidt på medlemstallene, så er der 8.603 medlemmer i de 161 klubber der er, bag tallene er der dog nogle interessante 

betragtninger. 

• Cirka 50 klubber er tilmeldt turneringen, her skal Floorball Danmark have langt flere med  

• Der er nedgang i antal ungdomsspillere for andet år i træk, men dog dobbelt så mange som i 2008 

• Antallet af kvindelige spillere er gået tilbage for andet år i træk med cirka 500, men der er dog cirka dobbelt så mange 

kvindelige spillere i dag end i 2011 

Floorball Danmark var 30 år om at runde 10.000 spillere, ambitionen er vækst og tage de næste 10.000, hvor lang tid vil det tage og 

hvilke tiltag skal sikre dette! 

Landshold 

Floorball Danmarks landshold var igen til VM, og trods covid19 restriktioner blev VM afviklet og efter sommerferien skal U19 

kvinder til et udskudt VM ligeså. 

Dermed er der igen fire landshold i forbundet der deltager ved VM. 

Floorball Danmarks landshold er sportens bedste spillere, og trods at der faktisk bliver lagt mange ressourcer i landsholdet, så 

koster det for spillerne at deltage, det er en lang rejse at lykkedes med at gøre det gratis at spille på landsholdet. Sammenligner 

Floorball Danmark med øvrige forbund, så er det normalen, at udøverne er med til at finansiere omkostningerne. 

Forbundets cirka 100 spillere på de fire landshold, det er cirka 1% af antallet af medlemmer, så 99% af medlemmerne i forbundet er 

bredden, og Floorball Danmark rummer begge dele og har tilbud til begge dele. Fra bredden kommer eliten og jo flere der spiller 

floorball, jo bedre landshold og jo bedre økonomi. 

Under Floorball Danmarks landshold, er der regionsholdene, hvor der er fri tilmelding, og det er en vigtig rekruttering og udvikling. 

Tilbage til hverdagen 

Mange klubber på tværs af de 62 forbund i DIF familien har set frem til at covid19 restriktioner blev løftet og hverdagen igen kom 

tilbage, for det sociale fællesskab, det har været savnet. 
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Her har floorballsporten muligheder, sporten er et holdspil og floorball kan på mange måder byde ind i det sociale fællesskab, det 

er enkelt at spille, så mulighederne er der. 

Når dette er sagt, så har mange foreninger kæmpet med igen at få hverdagen til at fungere, men i den nye sæson, håber Floorball 

Danmark at der bliver igen kommer nye spillere til klubberne hvor fællesskabet søges. 

Her er der tiltag som floorballens dag, skolefloorball i samarbejde med Dansk SkoleIdræt der skal være med til at løfte dette.  

Det forgangne år gav ligeså ændringer i bestyrelsen. Tilbage i 2018 blev der sat en tretrinsraket op. 

• Oprydning 

• Stabilisering 

• Udvikling 

Tredje trin i raketten er på rampen, og det har betydet at rejsen fra 2018 frem til i dag, gjorde at Lasse Ravn, Stinne Jørgensen, Allan 

Walther og Ronni Rix Back valgte at stoppe i bestyrelsen samt Esben Staun der stoppede som suppleant. Stort tak for at I var med i 

det lange seje træk, med at få styr på forbundet igen. 

Nye ansigter er kommet til, og for bestyrelsen har det været vigtigt at se på hvilke kompetencer der kunne styrke Floorball 

Danmark, samt en ambition om opfylde kravet for DIF om mindst 30% af det ene køn i bestyrelsen. Velkommen til Heidi Printzen, 

Torben Sørensen, Stig Thorsteinsson og Stine Dahl. 

Ligeså er der kommet en del nye ansigter til på kontoret og Floorball Danmark har et sekretariat med fokus på udvikling. 

Hall of Fame 

Floorball Danmark nedsatte et udvalg, der skulle indstille til bestyrelsen hvem der skulle nomineres til Hall of Fame. Udvalget har en 

liste med mange navne på, og i første ombæring blev seks optaget i forbindelse med DM finalerne. Tillykke endnu engang til Torben 

Frydkjær, Erik Bilde, Mette Faurholt, Jørgen Bo, Daniele Berardino og Kasper Sindt. 

Fremtiden 

Skal der ses ind i fremtiden, så fik Floorball Danmark godkendt de tre strategispor der giver økonomisk støtte fra Danmarks Idræts 

Forbund for perioden 2022-2025. 

Spor 1: Samarbejde med DGI og BDFL 

Spor 2: Stærkere foreninger 

Spor 3: Udvikling af Floorball for børn og unge 

De tre spor er ligeså en del af de 8 indsatser der er i strategien for Floorball Danmark, som blev præsenteret for klubberne tilbage i 

2020 på struktur- og budgetmødet. 

Den kommende sæson byder på: 

A) En udviklingsdag med Club 150, hvor bestyrelsen inviterer de største klubber ind til dialog og drøftelse . 
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B) Fit for future, er et online spørgeskema der vil blive sendt ud til alle klubber, hvor der vil blive spurgt ind til en række områder. 

Den enkelte klub får mulighed for at benchmarke sig på forskellige områder og som forbund fås vigtig viden.  

C) Udviklingsdag med udvalgene hvor der på tværs af udvalg skal snakkes om hvilke indsatser hvert udvalg har, for at understøtte 

forbundets strategi 2025  

D) Bestyrelsens udviklingsseminar hvor input fra A, B og C vil blive fulgt op på i forhold til nye mulige indsatser  

E) Internationale arbejde hvor Floorball Danmark er med i et samarbejde der sjovt nok hedder Fit for Future hvor en række lande 

har fået midler fra Erasmus+ til at arbejde med organisationsudvikling, med det tjekkiske forbund som ansvarlig.  

F) XPS Sidelines, som et digitalt redskab til talentudvikling og vidensdeling. Dette er ligeså en del af forbundets strategi i forhold til 

lanceringen af ATK som skal udrulles. XPS vil blive brugt af de trænere der er med på landshold og regionshold. 

G) Samarbejde med Sportsway om streaming fra haller hvor udstyret er sat op 

Tak til dommerne 

Ingen dommere betyder ingen kampe. Der er altid et behov rekruttering og fortsat uddannelse af de dommere der er i forbundet, 

og der skal lyde en stor tak til alle de der løfte dommerrollen, og tak til dommerudvalget for den indsats der var om at holde den 

gode tone over for dommerne. 

Tak til alle 

Der er med på tværs af klubberne og er derude og arbejder med frivilligheden. Uden Jer kunne floorball ikke levere som det sker, 

tak. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Bilag vedsendt) 

Direktør, Carsten Provstgaard fremlægger årsregnskab til godkendelse, og vil svare på spørgsmål desangående. Detaljerede 

spørgsmål vedrørende årsrapporten modtages gerne pr. mail forinden ift. mulighed for at svare på disse.  

Carsten Provstgaard gennemgik regnskabet 2021. Der var spørgsmål fra Rødovre hvorfor der var en differencen på 65.000 kr. på 

dommersiden. Forklaringen skyldes at dommerseminaret blev aflyst i 2021 og at der ikke blev brugt budgettet på 

dommerudviklinger. Det forventes at budgettet på dommerudvikling bliver brugt for 2022, da der er kommet flere 

dommerudviklere. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

 5. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen indstiller til uændret medlemskontingent. 

Beslutningen enstemmigt vedtaget. Fra Aalborg Flyers var der spørgsmålet om strukturen på kontingentet, og hvorvidt der skal 

være et højere kontingent for de klubber der deltager i turneringen kontra de klubber der ikke deltager i turneringen.  
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Floorball Danmark tog spørgsmålet til efterretning og vil frem mod årsmødet i 2023 arbejde på medlemsstrukturen i Floorball 

Danmark. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

7. Valg af formand 

Valg af formand foregår i lige år. Formand Steen Houman ønsker genvalg. 

Steen Houman blev genvalgt. 

 

8. Valg af næstformand 

Valg af næstformand foregår i ulige år.  

 

9. Valg af økonomiansvarlig 

Valg af økonomiansvarlig foregår i ulige år. Allan Walther er udtrådt som økonomiansvarlig. Bestyrelsen indstiller nuværende 

bestyrelsesmedlem Heidi Printzen til posten som økonomiansvarlig for en 1-årige periode.  

 
10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen 

 
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: 
 
Bestyrelsesmedlem Stig Thorsteinsson er på valg og ønsker genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Torben Sørensen er på valg og ønsker genvalg.  
 
Bestyrelsen indstiller Stine Dahl for en 2-årige periode. 

 
Alle bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt. 
 

11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen indstiller til at finde en bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode som 1. suppleant 
Bestyrelsen indstiller til at finde en bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode som 2. suppleant 
 
Ingen suppleanter blev valgt. 
 
Der er et ønske fra bestyrelsen om at kunne supplere sig selv ud fra bestyrelsens kompetencehjul. Repræsentantskabet godkendte 
bestyrelsens anmodning. 
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12. Valg af medlemmer og suppleanter til Disciplinærudvalget 

Formand for Disciplinærudvalget Jens Albagaard er villig til genvalg som formand.  

Klaus Holze Thøgersen er villig til genvalg som menigt medlem. 

Marianne Bisgaard er villig til genvalg som menigt medlem. 

Jannik Andersen Engelhardt er villig til genvalg som menigt medlem. 

Medlemmer til Disciplinærudvalget blev genvalgt.  

13. Valg af medlemmer og suppleant til Appeludvalget 

 

Jeanette Hyttel er villig til genvalg. 

Jasmin Danm Henrichsen er villig til genvalg 

Peter Trinskjær er villig til genvalg 

 

Desuden er der to vakante poster. 

Desuden valg af én suppleant. 

Medlemmer til Appeludvalget blev genvalgt.  

 

14. Valg af statsautoriseret revisor 

Bestyrelsen indstiller Ernst & Young til valg for ét år. 

Ernst & Young genvalgt. 

15. Valg af evt. intern revisor 

Stephan Grey er villig til genvalg. 

Jeppe Bisgaard er villig til genvalg. 

Interne revisorer genvalgt. 

16. Eventuelt 

Randers spurgte ind til anciennitet på ansatte på kontoret. Floorball Danmark er bevidst om at der har været mange 

ny ansættelser de sidste år, men forsikrede om at der var god stemning og en medarbejderstab der er glade for deres 

arbejde. 
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Steen Houman orienterede om situationen med Floorballportalen og at det er vigtigt for sporten med en uafhængig 

portal. Bestyrelsen følger situationen nøje hvad der sker med floorballportalen. 

Underskrift: Dato: 13-06-2022 

Dirigent        Referent 

 

 

Peter Trinskjær       Carsten Provstgaard 


