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Sted: Skype  

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Lasse Ravn (LR), Carsten P. Sørensen (CPS), Ronni Back (RB), Flemming Jensen (FJ), 

Jacob Bjørnsholm Madsen (JBM),  

Bestyrelses suppleanter: Finn Lystrup (FLY) og Kenneth Falkesgaard (KF) 

Afbud: Kasper Bagnkop (KB), Stephan Grey (SG), Esben Staun Larsen (ESL), 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

RB valgt som ordstyrer og CPS valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

Godkendt 

 

4. Landsstævne 2019/2020 

Frederikshavn har bedt om at få en afklaring ang. landsstævne 2019, da de skal give besked til kommunen 

ang. bookning af haller.  

 

Beslutning: Landsstævnet i 2019 ligger i Frederikshavn. For 2020 og fremover skal der findes en 

model hvor flere klubber kan byde ind.  

 

5. Økonomi 

Status på debitorer 

Oprydningen er i fuld gang. 

Vi bliver mødt med positiv tilgang fra næsten alle, selvom der er mange skyldige poster som er meget 

gamle. Vi er ved at nærme os afslutningen på denne proces og en stor tak for godt samarbejde med 

debitorerne skal lyde herfra. 

Halvårs balance med revideret budget 2018 

På det årlige repræsentantskabsmøde lovede bestyrelsen at fremsende en balance pr.d.d., når hele 

perioden var gået igennem og alle konti afstemt. 

Vi er nu færdige med et halvårsresultat inkl. Revideret budget for 2018. 
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Vi kommer igennem året med et mindre overskud, men det er bestemt ikke tilfredsstillende. Vi har en 

stor negativ egenkapital, der skal vendes til positiv egenkapital, inden for en relativ kort årrække. 

Det kommer vi til at kigge mere på efter sommerferien og det vil helt sikkert påvirke budgettet for 2019 

og fremefter. 

 

Budget 2019 

Budget for 2019 er så småt startet op. 

Vi går alle på ferie nu, så det arbejde fortsætter i august måned. 

Målet er fremadrettet at arbejde med 2 års budgetter, da bl.a landsholdene rammer lidt skævt. 

Det vil give et mere retvisende billede. Mere om det efter sommerferien. 

 

Beslutning: Halvårsregnskab og budget for 2018 bliver lagt op på facebook, lagt op på hjemmesiden og 

sendes ud til klubberne.  

 

 

6. Indstilling fra pigeudvalget 

JM gav en orientering ang. indstillingen fra pigeudvalget og om det fortsatte arbejde.  

 

7. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg 

Nyt fra Eliteudvalget:  

Landshold: Der arbejdes på at finde en materialemand til Herrer A-landsholdet.  

Der arbejdes med Frederikshavn kommune ang. landskampene mod Norge ang. eventuelt støtte. 

Derudover følger FJ op på DR og den aftale Frederik Bloch lavede i foråret.  

Spillerudvikling: Der arbejdes på en ændring i konceptet, således at spillerne får mere for pengene, og 

deltagergebyret passer til konceptet. 

Sponsorater: Der arbejdes på en løsning på sportsmarketing, hvor et eksternt firma kan sælge sponsorater 

på vegne af FD. Dette skyldes at der ikke er ressourcer til at varetage denne funktion pt. 

 

Nyt fra pigeudvalget: 
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Der arbejdes på at sætte det endelig udvalg og kommissoriet for udvalget. 

Nyt fra bredde og udviklingsudvalget 

Der arbejdes på at sætte det endelig udvalg og kommissoriet for udvalget. 

 

Nyt fra Turneringsudvalget:  

Esben har haft fat i William Ehmsen og Jørgen Fabricius, som gerne vil fortsætte i turneringsudvalget og 

som vil tage sig af de administrative sager i TU.  

 

8. Meddelelser i øvrigt  

Jonas Hvid har kontaktet CPS ang. om FD vil bakke op et projekt med Parasport Danmark. FD bakker op med 5.000 kr. 

og Jonas Hvid kontakt i bestyrelsen er JBM. 

CPS orienterede derudover bestyrelsen om ansættelsen af Per Stærk Larsen som sekretariatsleder pr. 1/8-2018, og at 

der udelukkende havde været positive tilkendegivelse her på.  

9. Lukket dagsorden  

 

10. Eventuelt 

CPS kigger på OneDrive ift. lagring af data/filer mv., som alle i bestyrelses har adgang til. 

Næste bestyrelsesmøde d. 15. august kl. 19.00 på skype. 


