
Referat bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2022 kl. 19.30-21:30 på Teams  

Tilstede: Martin Starcke (Gæst), Steen Houman, Jacob Madsen, Stine Dahl og Carsten Provstgaard  
Afbud: Carina Becker, Heidi Printzen og Lene Petersen  

1. Valg af ordstyrer og referent Jacob Madsen valgt til ordstyrer og Carsten Provstgaard som referent.  

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat  
Godkendt.  

4. Opfølgning økonomi  

a. Status Carsten har fået lavet et rolling forecast (8+4) for 2022, der viser et underskud på 900.000, mod 
budgetteret overskud på 56.000.  
I de månedlige rapporter fra IKC, har det hele året indikeret et overskud, men disse rapporter har ikke 
indregnet et forventet indtægter og udgifter.  
Underskuddet er primært grundet faldende holdtilmeldinger, hvor der mangler ca. 300.000 kr. i indtægter 
og er mer’ forbrug på 200.000 kr. over budget på Herrelandsholdet.  
b. Godkendelse af budget 2023  
i. Initiativer til at bringe budget 2023 i balance  
ii. Initiativer til at fastholde medarbejdere fuldtid i projektstilling og studiestilling  
Forslag drøftes via mail, hvor Steen, Jacob, Heidi og Carsten arbejder videre med forslag der kan bringe 
budget 2023 i balance.  

5. Struktur og budget møde d. 29. oktober  
a. Beretning  
b. Gennemgang af forslag Bestyrelsen gennemgik bestyrelsens forslag til beretning og forslag til struktur og 
budgetmødet. Bestyrelsen tog materialet til efterretning.  
 
6. Drøftelse af fordeling af stævner og turneringer mellem DGI og Floorball Danmark (Bilag 2) 
Indstilling: Bestyrelsen drøfter bilag 2 og godkender fordelingen  
Beslutning: Bestyrelsen valgte ikke at godkende indstillingen med begrundelse i at de føler at aftalen 
begrænser Floorball Danmark i dens aktiviteter. Det blev besluttet at Steen Houman vil tage den videre i 
den politiske drøftelse med Gitte Have, formand for DGI Floorball Idrætsledelse.  

7. Forslag til ny medlemsstruktur (bilag 3)  
Indstilling: Bestyrelsen drøfter bilag 3 Beslutning:  
Indstillingen skubbes til årsmøde.  

8. Præsentation af politisk opgave og ansvars struktur  
a. Drøftelse af opgave og ansvarsstruktur  
b. Godkendelse af revideret forretningsorden Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde, da 3 
bestyrelsesmedlemmer havde afbud til mødet  

9. Tilbagemelding på strategiskema til bestyrelsen fra de enkelte udvalg.  
a. Gennemgang af de enkelte udvalg strategiskema Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde.  
 



10. Nyt fra sekretariatet Intet at berette.  
 
11. Lukket dagsorden  
 
12. Eventuelt  
Intet at berette. 


