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Brøndby, 2. maj 2020

Sted: 1. april 2020 Skype kl. 19.00
Tilstede: Carsten Provstgaard, Stinne Jørgensen, Kasper Bagnkop, Finn Lystrup, Esben Staun Larsen, Lasse Ravn, Jacob
Madsen, Ronni Rix Back
Afbud:

1. Valg af ordstyrer og referent
Kasper Bagnkop, ordstyrer
Carsten Provstgaard, referent
2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af forrige referat
Godkendt
4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail
Skolernes floorballdag konceptet laves om, således det foregår i én uge og ikke som det er nu kan afvikles
over hele sæsonen. Det gør at det bliver nemmere at kommunikere og markedsføre konceptet på, der lige
nu er dødt.
5. Opfølgning på aflysning Danmarksturneringen 19/20
a. Tilbagebetaling af gebyrer
Forudbetalte dommerhonorer betales tilbage og sker som modregning i opkrævningen af
dommerhonorarer for sæson 2020/2021.
Andre gebyrer betales ikke tilbage.
b. Afvikling af U17 Final 4 i forbindelse med landsstævnet d. 30-31 oktober
Sæsonen for 2019/2020 er aflyst og dette gælder også Danmarksmesterskaberne for U17.
Det skal derfor være en invitationsturneringen der skal afholdes i forbindelse med landsstævnet,
hvor Frederikshavn Blackhawks inviterer de 4 hold der har kvalificeret sig til U17. Det skal afvikles
med samme årgange som landsstævnet også afvikles under.
6. Opfølgning overdragelse til IKC, Status
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Carsten orienterede bestyrelsen at overdragelsen til IKC går fint. Der vil selvfølgelig være bump på vejen,
men generelt er der god tilfredshed med deres arbejde. Det har også givet et indblik i, at der har været
mange små aftaler hist og her, som er svært at navigere i. Dette gælder både på dommer og
turneringssiden.
DU vil på næste udvalgsmøde blive præsenteret for et skriv til dommerne.

7. GDPR, orientering
Carsten orienterede om at der fra DIF’s side er udarbejdet en side hvordan idrætsforeninger skal forholde
sig til persondata. Siden kan tilgås i nedenstående link
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning

8. Økonomi
Lasse præsenterede regnskabet for 2019, der viste et overskud på 718.621 mod budgetteret 439.918. Lasse
indstillede til bestyrelsen at godkende regnskabet.
a. Godkendelse af regnskab 2019
Godkendt
9. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg
a. Turneringsudvalget
Deadline til turneringstilmelding er udskud til d. 19/4-2020 grundet coronakrisen. Derudover arbejder TUA
på at afklare interessen for liga og 1. division herre næste sæson.
b. Dommerudvalget
Der er planlagt udvalgsmøde d. 28-04-2020.
c. Eliteudvalget
Stinne orienterede om pt. verserende sag ang. hvor mange krav der kan stilles til en landsholdsspiller. Der
d. Udvikling og breddeudvalget
UBU er i dialog med Christian Arnby om et forskningsprojekt, hvor stor indflydelse banestørrelsen har på
boldberøringer og løb.
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Medarbejderen der skal hjælpe UBU ansættes pr 1/9.
På årsmødet vil Ronni præsentere et oplæg om ungdomsstrukturen. Oplægget sendes ud inden årsmødet,
således det kan fordre en god snak
Cecilia fra kontoret kommer til at hjælpe UBU med at færdiggøre ATK træneruddannelsen.
10. Nyt fra Sekretariatet
Carsten orienteret om medarbejdersituationen hvor alle pt. arbejder hjemmefra grundet corona. Alle har
en masse ting af lave, og hjælper også til hvor der er behov.
d. 1. april er også dagen hvor det første online trænerkursus afholdes. Indtil videre er der stor opbakning til
krususerne og ekstra kurser er udbudt.
11. Meddelelser i øvrigt
Ingen
12. Lukket dagsorden

13. Eventuelt
Ved eventuel udskydelse af repmøde.
•

Bestyrelsen som forretningsministerium
Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.
Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.
Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om
kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

•

Regnskab
Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister
efter vedtægterne.
Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte
repræsentantskabsmøde.
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