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Sted: 19. februar 2020 Skype kl. 19.00 

Tilstede: Finn Lystrup, Lasse Ravn, Jacob Bjørnsholm Madsen, Esben Larsen, Kasper Bagnkop, Carsten Provstgaard 

Afbud: Ronni Rix, Stinne Jørgensen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Finn valgt som ordstyrer 

Carsten valgt som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

 

Godkendt 

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen 

 

5. U19 VM 2023 01.05 – 07.05, beslutning 

IFF søger ansøgere til WFC 2023, WFC 2024, U19 WFC 2023 og U19 WFC 2024 

Efter et succesfuldt afholdt VM-kval, har bestyrelsen besluttet at vise sin interesse for at afholde U19 WFC 

2023. Den egentligt budproces sker efter 01-03-2020 

 

6. Samarbejde Tjekkiet, EU project 

Tjekkiet har lavet ansøgning om ERASMUS midler i EU ang. projekt om samarbejde og vidensdeling mellem 

forbundene. De søger andre forbund der vil støtte op omkring projektet og engagere sig med personale 

ressource. 

Bestyrelsen har besluttet at støtte op om projektet og Sekretariatsleder Carsten Provstgaard vil være 

ressourcen fra Floorball Danmark  
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7. 3-mands DM sæson 2020/2021 

I forbindelse med DIF DM-uge i 2021, har DIF spurgt om Floorball Danmark kan se sig selv i konceptet. 

FD har meddelt DIF at et 3-mands DM vil være interessant. Carsten går videre med processen og om evt. et 

samarbejde med DGI om et 3-mands granprix stævne format kunne være vejen.  

 

8. VM-Kval Frederikshavn, opfølgning 

VM-kvalen gav et underskud på ca. -40.000 kr., hvilket er tilfredsstillende ift. Den medieeksponering 

eventet gav samt, at det 4 måneder forinden havde vist et underskud på ca. 180.000 kr. 

FD har derudover fået stor ros for sin afvikling af eventet fra IFF og de deltagende lande, og samarbejdet 

med Arena Nord har været super godt.  

 

9. Opfølgning overdragelse til IKC, Status 

Det går super godt med overdragelsen til IKC, der har taget godt imod opgaven. Det er også fornemmelse 

at fleste klubber og dommere er klar over at bruge turnering@floorball.dk til diverse henvendelser. 

Planlægningen af slutspil og den kommende sæson er i fuld gang.  

 

10. Oplæg til TV-aftale sæson 2020/2021 – Liga 

Floorball Danmark og Sport Live har indgået en forhåndsaftale om visning af herreliga Floorball på SportLive 

kanal. Bestyrelsen har besluttet at forhåndsgodkende aftalen.  

Ligaklubberne skal melde tilbage om deres tilkendegivelse og om de er villige til at afvikle/spille kampe kl. 

21.00 torsdag aften. 

 

11. Finalearrangementer 2020/2021 

Helsingør Floorball Club vælges som vært for DM 

Aab floorball vælges som vært for Pokal Final4 

 

12. GDPR, orientering 

Carsten orienterede om IT-aftale med DGI, hvor der også skal foreligge en databehandleraftale mellem DGI 

og Floorball Danmark 

13. Økonomi  

mailto:turnering@floorball.dk
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Første udkast sendt til bestyrelsen og resultatet for 2019 ser bedre ud end budgettet.  

14. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg 

 

a. Turneringsudvalget 

Ny struktur for kvinder øst er sendt ud, samt tilmeldingen til sæson sæson 

b. Dommerudvalget 

Dommerudvalget indstiller Per Bach Christensen som Floorball Danmarks Referee observer hos IFF. 

Indstillingen er godkendt  

c. Eliteudvalget 

Stinne Jørgensen er ny ansvarlig for eliteudvalget og vil sammen med Cecilia Di Nardo få sat området i gode 

processer. Cecilia er allerede gået frisk til opgaven. 

d. Udvikling og breddeudvalget 

 

 

 

15. Nyt fra Sekretariatet  

Maria starter 1. marts og glæder sig. Intro plan er sendt, så der sikres en god introduktion til Bevæg dig for 

livet projektet 

 

16. Meddelelser i øvrigt  

 

17. Lukket dagsorden  

 

 

18. Eventuelt 

• Aab har indstillet at der laves en form for ærespris. Bestyrelsen bakker det op og synes det er en 

god ide. Formelt kommer det på som punkt til næste møde til beslutning, hvor udkast til form 

medsendes.  

• Floorball Danmarks bestyrelses har besluttet at donerer 500 kr. til muskelsvindfonden, da tidligere 

medarbejder Nikolaj Richelsen har mistet sin kæreste efter meget kort sygdomsforløb.    


