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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 1. juni 2022 kl. 19.30-22:00 på Teams 

Tilstede: Steen, Jacob, Carsten, Heidi, Carina, Carl-Emil 

Afbud: Stig, Torben 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Jacob som ordstyrer. Carl-Emil som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

 

Godkendt. 

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

 

Ingen. 

 

5. Opfølgning økonomi  

a. Status 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om økonomien 

 

Intet nyt, pga. manglende inputs fra IKC. 

6. Opfølgning Floorball Danmark Årsmøde d. 21. maj 

Der var ikke så mange mennesker, men god dialog. Der skal være flere medlemmer af Floorball 

Danmaks bestyrelse til stede på selve dagen. Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning. 

7. Bestyrelsens forretningsorden. 

a. Bedes læst inden og eventuelle overvejelser tages på mødet (bilag a) 

Jakob vil gennemgå Floorball Danmarks forretningsorden i overskrifter, alle bedes læse den igennem 

inden mødet, og er der forslag til ændringer, så tager vi det på mødet. 

Et input kunne være, vi vil gerne meget vil være synlige og deltage, men hvilke arrangementer er det 

vigtigt at det enkelte medlems af bestyrelsen deltager i. Vi kan ikke alle være alle steder. 
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Indstilling: At forretningsorden godkendes  

 

8. Nedsættelse af udvalg og fordeling af evt. ansvarsområder 

a. Godkendelse af formand for de enkelte udvalg, samt udvalgsmedlemmerne. 

b. Forventninger til udvalg 

 

9. Direktørens retningslinjer  

a. Bedes læst inden (bilag b) 

Indstilling: At retningslinjerne godkendes 

Godkendt. 

 

10. Datoer for Club 150, udviklingsseminar Bestyrelses og sekretariat 

a. Udviklingsseminar d. 20-21. august Brøndby 

 

Bestyrelse og sekretariat skal i fællesskab udarbejde program til weekenden. 

 

b. Club 150 29.-30. oktober i forbindelse med struktur -og budgetmøde.   

 

Der er sendt en ansøgning afsted til Velliv, angående muligheden for at gøre noget ”ekstra” 

ud af Club 150 starten. Carl-Emil og Caps har teten. 

 

11. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

Intet nyt.  

b. Dommerudvalget 

Lene Petersen overtaget formandsposten i dommerudvalget. 

c. Eliteudvalget 

Intet nyt.  

 

12. Nyt fra sekretariatet 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 
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Sekretariatet vil afholde fælles afslutning i slut juni. 

13. Lukket dagsorden 

 

14. Eventuelt 


