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Referat struktur- og budgetmøde 2017 i Fredericia 

 
1.1.1.1. Godkendelse af repræsentanterGodkendelse af repræsentanterGodkendelse af repræsentanterGodkendelse af repræsentanter    

Fremmøde af 9 foreninger, som alle blev godkendt. Deltagelse af: Frederikshavn Blackhawks, Skælskør, 
Sunds, ÅFK, KKIK, FFK, Benløse, Holbæk & Skjold 

 
2.2.2.2. Valg af dirigentValg af dirigentValg af dirigentValg af dirigent    og referentog referentog referentog referent    

Bestyrelsen indstillede Jesper Thøgersen fra FFK som dirigent, som efterfølgende blev godkendt af 
forsamlingen. 
Dirigenten gennemgik herefter de formelle procedurer omkring varsling, udsendelse af dagsorden samt om 
forsamlingen var beslutningsdygtigt og kunne konstatere, at alle formalia var overholdt. 
Steffen Fabricius blev valgt til referent. 

 
3.3.3.3. Orientering fra bestyrelsenOrientering fra bestyrelsenOrientering fra bestyrelsenOrientering fra bestyrelsen    

Bestyrelse og administration har haft travlt med udarbejdelsen af dels Bevæg Dig For Livet aftalen, sammen 
med DIF og DGI, gældende for de kommende tre år 2018-2020, og dels strategiaftalen med DIF, gældende 
for 2018-2021. Der er indstillet følgende 4 spor: 
- Floorball Danmark vil være et kompetencecenter, der producerer, indsamler, behandler og formidler 

viden og erfaring indenfor floorball 
- Fastholdelse af unge teenagere 
- Internationalt udviklingssamarbejde via bestyrelsespost i IFF samt udvikling af 6-nations 
- Bevæg Dig for Livet projektet 

Aftalen blev godkendt i seneste uge, men dog med en reduktion i tilskuddet. Dvs. vi får 1 mil. mindre over de 
næste 3 år. Vi får 4,7 mil. mod de ansøgte 5.7 mil. Til sammenligning fik vi 6.9 mil de tre første år af projektet. 

Vi ønsker at have fokus på motionsstævner og brobygning til Danmarksturneringen. 

Fokus på arbejdet med pigefloorball, arbejdsgruppe nedsat. IFF kører sideløbende et pigefokus, som vi 
sender to repræsentanter fra Pigegruppen til seminar i december i Slovakiet i forbindelse med dame-VM. Vi 
kan overveje at have fokus på kvindelige spillere og dommere på sigt. 

Det var håbet dagen i dag var blevet et større udviklingsseminar, men der var desværre ikke nok opbakning 
af flere årsager. Det er vigtigt, at vi kan samles og få en god debat omkring vores udviklingsområder. Vi vil til 
foråret indbyde til regionale netværksmøder, da det er vigtigt vi fastholder dialogen i det fremadrettede 
arbejde. 

Vi er helt generelt nødt til at drøfte, om formatet er det rigtige for vores struktur- og budgetmøder, dette kan 
vi drøfte videre under eventuelt. 

4.4.4.4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år (bilag)Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år (bilag)Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år (bilag)Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år (bilag)    
Bestyrelsen har med den negative egenkapital arbejdet rigtig meget på at kunne styre regnskabet bedre og 
forbedre likviditeten, så vi ikke kommer under stort pres. 
 
På den lange bane har vi anmodet DIF om et lån, så likviditeten ikke er sårbar. Dvs. vi rent teknisk ikke 
behøver at afdrage på mellemregningen med DIF. Vi er i gang med at ligge en langsigtet plan for 2018-2020 
for at kunne nedbringe gælden hurtigst muligt. Vi ønsker som udgangspunkt ikke, at driften skal berøres, og 
skal finde nogle gode og skarpe løsninger. 
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Forklaringer til større forskelle i budget: 
Note 1 
Bevæg dig for livet: DGI medfinansierer med 600.000 kr. samlet set.  
 
Note 3 
Elite og landshold: 670.000 kr. i deltagerindtægt i 2018 i forhold til 770.000 kr. i 2017 skyldes, at det kun er ét 
landshold, der deltager i VM i lige år. 
Drøftelse omkring muligheden for at drive et U19 pigelandshold, som også pigegruppen har arbejdet med, 
For at vi kan have et sådan landshold skal der også være et fundament for det og ligge en mere langsigtet 
plan. 
 
Spillerudvikling (det tidligere Talentprojekt): Lagt en indtægt på 250.000 i mod tidligere 190.000. 
 
Note 5 
Administration: Omstruktureringer, hvor vi tager de administrative økonomiopgaver ind på sekretariatet og 
hele kabalen går op med stort set samme servicering, blot en reducering på 7 medarbejder timer og som 
implicerer nye ansatte fra 2018.  
 
Note 8 
Dommere: Som følge af ny dommerpåsætningsstruktur (del af 70.000), så er der afsat en pulje til 
dommerudvikling, som er overskydende økonomi fra kampaflysninger og holdtrækninger.  
 

5.5.5.5. Fastsættelse af turneringsafgifter: Fastsættelse af turneringsafgifter: Fastsættelse af turneringsafgifter: Fastsættelse af turneringsafgifter: Indstilles til som indeværende sæson.Indstilles til som indeværende sæson.Indstilles til som indeværende sæson.Indstilles til som indeværende sæson.    
Godkendt. 
 

6.6.6.6. Behandling af indkomne forslag (dogBehandling af indkomne forslag (dogBehandling af indkomne forslag (dogBehandling af indkomne forslag (dog    ikke forslag til lovændringer)ikke forslag til lovændringer)ikke forslag til lovændringer)ikke forslag til lovændringer)    
A: Ændringsforslag til Flex reglementet fra TU – med baggrund i tilbagemeldingerne fra alle foreninger. 
Større fokus på at formidle Flex konceptet ud evt. en kampagne. 
Alle ændringer vedtaget, dog med den tilføjelse ved anveAlle ændringer vedtaget, dog med den tilføjelse ved anveAlle ændringer vedtaget, dog med den tilføjelse ved anveAlle ændringer vedtaget, dog med den tilføjelse ved anvendelse af to årgange for gamle spillere, at det kræver en ndelse af to årgange for gamle spillere, at det kræver en ndelse af to årgange for gamle spillere, at det kræver en ndelse af to årgange for gamle spillere, at det kræver en 
skriftlig accept og ikke blot en accept.skriftlig accept og ikke blot en accept.skriftlig accept og ikke blot en accept.skriftlig accept og ikke blot en accept. 
 
B: Ændringsforslag til Turneringsreglementet fra Pigearbejdsgruppen. 
VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget....    
 
C: Ændringsforslag til Turneringsreglementet fra TU (præciseringer fra DU som følge af den nye 
dommerpåsætningsstruktur fra 16/17. 
VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget....    

 
7.7.7.7. EventueltEventueltEventueltEventuelt    

Benløse 
Referat fra Repræsentantskabsmødet er ikke fyldestgørende nok og der er også flere fejl i det.  
Floorball Danmark beklager, hvis der er væsentlige punkter, der ikke er kommet med. 
 
Vil gerne opfordre bestyrelsen til allerede nu, at tage gå i dialog med alle foreninger om formatet på 
Landsstævnet fremadrettet. Benløse ser gerne, at det bliver opdelt i mindre formater, så flere foreninger kan 
byde ind og det ikke kun ligger på Benløse og Blackhawks i det store format. 
Floorball Danmark åbner snarest muligt i det nye år en proces op.  
 
Blackhawks 
Har ønske om ligesom i fodbold, at få elektroniske kampprotokoller. 
Floorball Danmark ønsker også at dette bliver muligt i det eksisterende system, men det er en større opgave 
både økonomisk og resursemæssigt. I samarbejdet med DGI er vi koblet op på deres IT-platforme, da det 
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giver en masse andre gode fordele, men når vi så skal udvikle noget, kræver det en bredere programmering 
og dermed en meget stor økonomi, som pt. ikke er til rådighed. 
 
Floorball Danmark 
Struktur- og budgetmøde kunne fremadrettet blive afviklet i et andet format. Der er ikke noget konkret 
forslag endnu, men der bliver taget højde for frister for regnskab og frister for at komme med 
regelændringsforslag. 
 
Sunds 
Landsholdssamlinger i samme weekend som pokalkampe er ikke særlig hensigtsmæssigt. Ønsker at dette 
bliver planlagt anderledes fremadrettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Steffen Aagaard Fabricius 
Dirigent: Jesper Thøgersen 
 
 

 


