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Referat Årsmøde 2020 i Floorball Danmark 

 

Sted:  Pulsion, Peter Holst Vej, 6100 Kolding. 

Mødelokale:  Bordtennis. 

Dato:  Lørdag den 22. august 2020, kl. 11.00. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 
 
Repræsentanter og fremmødte 
 
15 foreninger og 6 bestyrelsesrepræsentanter godkendt som stemmeberettigede. 
 
Stemmeberettigede:  Aalborg Flyers, Vanløse Floorball, Frederiksberg Floorball, Helsingør FT, Skælskør, 
Copenhagen, Sæby, Frederikshavn, Rungsted-Hørsholm, Jægerspris, Greve, Benløse, Mørke IF, FFK, Kolding 
og Haslev KFUM. 
 
Fra bestyrelsen: Finn Lystrup, Lasse Ravn, Jacob Madsen, Stinne Jørgensen, Ronni Rix Bach og Esben Larsen. 
 
Desuden deltog uden stemmeret: Claus Gormsen, Carsten N. Provstgaard, Kim Skovholm og Peter 
Trinskjær. 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt, samt at årsmødet midtvejs suspenderes således at Floorball Danmarks Udviklings- og 
Breddeudvalg kan præsentere deres nye oplæg til ungdomsturnering.  
 
 
2. Valg af dirigent og referent.  
 
Peter Trinskjær blev foreslået som dirigent og Kim Skovholm som referent. Peter Trinskjær valgt som 
dirigent og Kim Skovholm som referent. 
 
Dirigent Peter Trinskjær godkender repræsentanterne jf. vedtægterne omkring fuldmagtsregler, og 
konstaterer ligeledes indledningsvis, at der er tilstrækkeligt antal fremmødte stemmeberettigede til at 
årsmødet er beslutningsdygtigt. 
 
Dirigenten konstaterer yderligere at årsmødet er rettidigt varslet og at materialet herunder endelige 
dagsorden og bilag til årsmødet er udsendt rettidigt. 
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3. Bestyrelsen aflægger sin beretning 
 
Finn Lystrup, formand, aflægger bestyrelsens beretning. 

 
Årsberetning Floorball Danmark 

Sæsonen 2019/2020 har været et travlt, skelsættende og begivenhedsrigt år for Floorball Danmark. 

Forbundet fyldte 30 år, som blev fejret på behørig vis med fødselsdagskage til alle fremmødte, i forbindelse 

med 2-nations landskampene mod Norge i november 2019.  

Floorball Danmark fik betalt sin gæld af til Danmarks Idrætsforbund i efteråret 2019, efter man i foråret 

2018 stod med en gæld på 1.5 mio. Egenkapitalen er vendt fra -1,6 mio. til -100.000 kr. og økonomien har 

igen været stramt styret, med en lav debitormasse til følge. Årets resultat for 2019 lyder på 719.000 kr. 

hvilket for bestyrelsen er yderst tilfredsstillende og viser at den genopretningsplan der blev lagt for 2018-

2020 for økonomien har virket.  

Debitormassen har igen været rekordlav, hvilket er fortsat i 2020. Det forventes ikke, at de organisatoriske 

ændringer på sekretariatet og covid-19 vil påvirke regnskabet for 2020.  

Corona 

Og netop Corona har haft stor indflydelse på afslutningen af den foregående sæson, da hele 

danmarksturneringen for alle rækker blev aflyst, hvilket fik den betydning, at der for første gang siden 1992 

ikke blev kåret en dansk mester for hverken herrer eller kvinder. Corona satte også sit præg for Floorball 

Danmarks medlemsklubber, som i en lang periode måtte undvære de ugentlige træninger.  

Corona fik også betydning for det årlige Landsstævne, der skulle have været afholdt i Frederikshavn i april 

måned. Landsstævnet er for nuværende er udsat til efteråret 2020, og bestyrelsen følger tæt meldinger fra 

DIF, om eventuel beslutning om aflysning. 

Coronapausen gjorde dog også, at der blev arbejdet på at udbyde online trænerkurser. Otte kurser blev på 

1½ måned afholdt og 94 kursusister var igennem, hvilket må siges at være en succes. Online kurser og 

andre former for online møder, vil fremover også være et fokuspunkt for Floorball Danmark.  
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Danmarksturneringen og pokal 

Inden aflysningen af Danmarksturneringen, blev pokal final4 afholdt i Dansk Kabel-TV Arena, i Ringsted 

afholdt. Det var et meget vellykket arrangement som Benløse var værter for, hvor alt kørte. Aab Floorball 

blev mestre på kvinde siden, mens Benløse tog guldet for herrerne. Stort tillykke til begge hold.  

Sæsonen 2019/2020 var også første gang mellembaneturneringen for ungdom blev afviklet. Turneringen 

kørte som et pilotprojekt, og flere klubber som Svanninge, Kolding, Lunderskov, ÅFK, Randers/Mørke, Ribe, 

HG Næstved, Hafnia og Copenhagen, deltog i pilotprojektet, som blev taget godt i mod. 

Mellembaneturneringen er et godt tilbud til de klubber der ikke har til et hold på storbane i en årgang, og 

derfor en god måde for mindre foreninger med ungdom at deltage i Danmarksturneringen.  

Organisatoriske ændringer 

2019-2020 har også været præget at organisatoriskes ændringer på sekretariatet og i forbundet. Tidligere 

sekretariatschef Per Stærk Larsen stoppede efter eget ønske, mens både Camilla Andersen og Nikolai 

Richelsen søgte nye udfordringer.  

Bestyrelsen havde derudover i en periode arbejdet med forskellige muligheder, for at gøre sekretariatet 

mere udviklingsorienteret, og for at styrke og sikrer en fleksibel drift af turneringen. Der blev derfor truffet 

en strategisk beslutning om at flytte turneringen til Idrættens Kompetence Center (IKC) fra sæsonen 

2020/2021, hvilket betød at stillingen som turneringschef på sekretariatet blev nedlagt, og desværre et 

farvel til Steffen Aagaard.  

IKC drifter med stor succes i forvejen Floorball Danmarks økonomi, og havde derudover stor erfaringen 

med at drifte turneringer fra andre forbund.  

Omorganisering af opgaverne betød også, at der blev lavet en fratrædelsesaftale med udviklingskonsulent 

Kristine Schwenningsen. 

Cecilia Di Nardo, som havde været i praktik og arbejdet som studentermedhjælp på VM-kvalifikationen i 

Frederikshavn, blev ansat som Sportskonsulent i stedet for Nikolai Richelsen. Maria Kennedy blev ansat 

som projektleder i Bevæg Dig for Livet Floorball i stedet for Camilla Andersen.  

Efter en åben ansættelsesproces, valgte bestyrelsen at ansætte, nu tidligere formand Carsten Provstgaard, 

som ny sekretariatsleder. Baggrunden for ansættelsen af Carsten, skyldes i høj grad hans indgående 

kendskab til forbundets situation og strategi, samt kompetenceniveau til at fortsætte udviklingen af 
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Floorball Danmark.  

Ansættelsen af Carsten betød også, at Finn Lystrup blev konstitueret som formand for Floorball Danmark 

indtil dagens repræsentantskabsmøde.  

Der blev derudover også i løbet af sæson ændret i sammensætningen af dommerudvalget, da der for 

bestyrelsen side var ønske om en ny strategi for udvalget. Det betød at Claus Gormsen overtog ansvaret 

som formand for udvalget efter Ole Peltola.  

Strategi og historiske medlemstal milepæl 

Og netop udvikling og strategi af Floorball Danmark kommer til at være i hovedfokus i efteråret 2020, hvor 

forbundets strategiaftalen med DIF skal genforhandles og forbundets generelle strategi for 2021-2025 skal 

defineres. Der kommer til at køre en proces med bestyrelsen og floorball Danmarks klubber, hvor en nedsat 

arbejdsgruppe bestående af bestyrelse, sekretariat og repræsentanter fra forskellige klubber skal arbejde 

på et oplæg til forbundets fremtidig strategiske fokus.  

Et strategisk fokus, der er hjulpet godt på vej at forbundets positive medlemsudvikling. For første gang i 

forbundets historie rundede Floorball Danmark en historisk milepæl med 10.000 medlemmer og det 

samlede tal for både DGI og Floorball Danmark endte på 12.470. Antallet af medlemsklubber faldt igen for 

andet år i træk, fra 180 til 174. Tilbagegangen i antal medlemsforeninger skyldes en oprydning af inaktive 

klubber fra 2018 og et dyrt medlemskab af forbundet. Netop det dyre medlemskab af Floorball Danmark, 

stiller bestyrelsen til dette års repræsentantskab et forslag om at gøre billigere, ved at ændre på måden 

turneringsudgiften til dommerne bliver beregnet på.  

MVP 

En anden milepæl der opnås i den kommende sæson, er elektronisk kampprotokol som i mange år har 

været efterlyst fra klubber og spillere. Det giver mulighed for at følge med i alle kampe live, uanset hvor i 

landet man er, og giver mulighed for at lave statistik for alle kampene. Systemet den elektroniske 

kampprotokol ligger I hedder MVP. MVP er, udover den elektroniske kampprotokol, også et nyt 

turneringssystem der giver klubber og forbundet en række fordele, da flere processer bliver optimeret. 

Blandt andet bliver kampflytninger mellem hold meget nemmere og dialogen foregår direkte i systemet. 

Derudover kan følgende fordele nævnes. 
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• Ved afbud informeres både klub, spillere og dommere med det samme 

• Dommerne får et bedre overblik over sine kamp, og kan lettere vedligeholde sin tilgængelighed 

• Dommerbørs bliver gjort tilgængelig, så repåsætning af kampe bliver nemmere 

• Klubberne kan påsætte klubdommere, dommerebord mv direkte i systemet.  

• En let tilgængelig APP, hvor det er nemt at følge ens yndlingshold.  

VM kvalifikationen 

For første gang blev VM kvalifikationen for herrer afholdt på dansk grund i Arena Nord, Frederikshavn fra d. 

30. januar – 2. februar med deltagelse af otte nationer med Danmark i spidsen. Det blev afholdt i godt 

samarbejde med Arena Nord, Frederikshavn Blackhawks, Sæbe Floorball Club og Strandby Floorball Club. 

To puljer af 4 nationer – pulje 1 med Sverige – Polen – Slovenien og Ukraine og pulje 2 med Danmark – 

Estland – Storbritannien og Island. Fire kampe hver dag torsdag – søndag startende kl. 10 – kl. 13 – kl. 16. 

og sidste kamp kl. 19.  

Der blev lavet sideevents med motionsfloorball – skoleturnering i de øvrige haller. Hele 1.316 skolebørn 

deltog faktisk i skoleturneringen og var efterfølgende tilskuer til kampene fredag. 

Sverige vandt klart sin pulje foran Polen, Slovenien og Ukraine. Mens Danmarks pulje blev en rigtig gyser, 

da Danmark og Estland i puljen spillede uafgjort og derfor skulle puljen afgøres på målscoren, for at finde 

den nation der fik den direkte kvalificering til VM. Resultaterne betød, at da Danmark spillede den sidste 

puljekamp lørdag kl. 16.00 mod Storbritannien skulle vinde med hele 17 – 0. På forhånd ikke en umulig 

opgave, men godt spil og held skulle der til. Det lykkedes lige akkurat Danmark at vinde 17 – 0 og dermed 

sikre sig førstepladsen i puljen og dermed den direkte kvalifikation til VM og adgang til søndagen Finale 

mod Sverige. 

Interessen for at se de mange kampe var rigtig stor – i alt besøgt 4.412 gæster Arena Nord på de fire 

kampdage – flest selvfølgelig fredag med de mange skoleelever – men lørdag til Danmarks afgørende kamp 

mod Storbritannien var der hele 920 tilskuer og en forrygende stemning i Arenaen.  
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Elite 

2019/2020 var også et travlt år for Floorball Danmarks regions -og landshold. På U19 herrelandsholdet 

startede et nyt trænerteam op, efter at Jens Hagbarth og Claus Riis havde ført Danmark til en flot 7. plads i 

Halifax. Ansvaret for at lede det danske U19 herrelandshold ved U19 VM i Brno i Tjekkiet i 2021 blev 

svenskeren Anders Frisk. Anders kommer med en trænerbaggrund fra SSL klubben Helsingborg. Som 

assistenttræner faldet valget på tidligere U17 regionstræner Jonas Risom og Filip Melgaard. 

Sæson 2019/2020 var også sæsonen hvor U19 kvindelandsholdet efter mange års fravær blev startet op. 

Holdets målsætningen er VM i 2022 i New Zealand, hvor spillere fra årgang 2003 og yngre skal kæmpe om 

at komme til VM. Holdet ledes af Søren Frederiksen, der sammen med Tanja Mørup og Jan Jacobsen skal 

arbejde på at skabe de bedste forudsætningerne for pigerne. Derudover arbejder holdet tæt sammen med 

regionsholdet for piger, for at sikre overgangen mellem region til landshold.  

Kvindelandsholdet kom på en tiende plads ved VM i Neuchatel, efter det ikke lykkedes at slå Slovakiet om 

at komme i kvartfinalen. I løbet af turneringen opnåede Cecilia Di Nardo at blive All Time topscore ved VM, 

der dog måtte se sin rekord slået en dag efter.  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

https://floorball.dk/wp-content/uploads/2020/06/Floorball-Danmark-%C3%85rsrapport-2019.pdf 

Regnskab godkendt. 

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent. 

Det blev vedtaget at forslaget om medlemskontingent blev behandlet under punkt 6. 

 

https://floorball.dk/wp-content/uploads/2020/06/Floorball-Danmark-%C3%85rsrapport-2019.pdf
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6. Behandling af indkomne forslag.   

Forslag 1, fra Floorball Danmark: Ændring til turneringsreglement vedr. § 2.3, § 2.9, § 2.17, § 4.8 og §4.9 

Forslagene § 2.3, § 2.9, § 2.17 blev trukket af bestyrelsen på baggrund af, at der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe der skal arbejde på at få flere hold til at ville rykke op. 

Forslag § 4.8 vedtaget 

Forslag § 4.9 trukket 

 

Forslag 2, fra Floorball Danmark. Ændring til turneringsreglement § 4.21 og Floorball Danmarks 

medlemskontingent. Kontingentet og således dagsordenens pkt. 5 blev behandlet. 

VEDTAGET. 

Forslag 3, fra Floorball Danmark. Forslag til ændringer ift. dommerkørselstakst, diætsatser 

Bestyrelsen laver et ændringsforslag så taksten bliver statens takst og 70,- i diæter ved 5 timer og over. 

VEDTAGET 

Forslag 4, fra Floorball Danmark. Forslag til ændringer af bøderegulativ- og gebyrliste 

TRUKKET 

Forslag 5, fra Skælskør Eagles: vedr. forslag ang. målmænd  

Forslag ”B” er VEDTAGET såfremt §3.3 i reglementet for tilføjet ordet ”kun” og herefter lyder: 

…Det er dog tilladt for en spiller at spille to kampe i samme spillerunde forudsat, at denne kun optræder 
som målmand i den ene kamp og markspiller i den anden kamp. 
 

7. Valg af formand. 
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 Valg af formand foregår i lige år. Konstitueret formand Finn Lystrup ønsker ikke valg. Bestyrelsen indstiller 

Steen Houmann.  

VEDTAGET 

 

8. Valg af næstformand.  

Valg af næstformand foregår i ulige år.  

9. Valg af økonomiansvarlig.  

Valg af økonomiansvarlig foregår i ulige år.  

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.  

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  

Bestyrelsesmedlem Jacob Bjørnsholm Madsen er på valg og ønsker genvalg.  

VEDTAGET 

Bestyrelsesmedlem Ronni Rix Bach er på valg og ønsker genvalg.  

VEDTAGET 

Bestyrelsesmedlem Stinne Jørgensen er på valg og ønsker genvalg.  

VEDTAGET 

Derudover indstiller bestyrelsen Niels Nybro til den ledige bestyrelsespost for en 1-årig periode.  

VEDTAGET 

11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen  

Bestyrelsen indstiller Carina Becker som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.  
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VEDTAGET 

Bestyrelsen indstiller Claus Gormsen som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.  

VEDTAGET 

12. Valg af medlemmer og suppleanter til Disciplinærudvalget.  

Claus Gormsen fratræder som formand for Disciplinærudvalget. Bestyrelsen foreslår Jens Albagaard som 

formand for Disciplinærudvalget  

VEDTAGET 

Det blev af deltagende og stemmeberettigede parter aftalt at stemme om hvem af nedenstående der skulle 

vælges ind som suppleant. Valget faldt på Jannik Andersen. 

Klaus Holze Thøgersen er villig til genvalg som menigt medlem. 

VEDTAGET 

 Ib Juul Severinsen er villig til genvalg som menigt medlem. 

VEDTAGET 

 Marianne Bisgaard er villig til nyvalg som menigt medlem 

VEDTAGET 

 Jannik Andersen Engelhardt stiller op som suppleant 

VEDTAGET 

 

13. Valg af medlemmer og suppleant til Appeludvalget  

Jeanette Hyttel er villig til genvalg 
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VEDTAGET  

Jasmin Danm Henrichsen er villig til genvalg  

VEDTAGET 

Peter Trinskjær er villig til genvalg  

VEDTAGET 

Desuden er der to vakante poster.  

Desuden valg af én suppleant.  

 

14. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen indstiller Ernst & Young til valg for ét år.  

VEDTAGET 

15. Valg af evt. intern revisor Stephan Grey er villig til genvalg. Jeppe Bisgaard er villig til genvalg.  

VEDTAGET 

16. Eventuelt  

De fremmødte fremkom med en række bemærkninger, som blev drøftet. 

Floorball Danmark bestyrelse fremlagde ligeledes et oplæg omkring eliteøkonomien og ønskede 

forsamlingens input til fordelingen af midler hertil. Det medførte en god snak, hvor snakken bliver taget 

med videre i det fremadrettet strategiarbejde for Floorball Danmark. 

 

 

 



 
 

 

Brøndby, 2. september 2020 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

11 

 

 

Underskrevet referat 

2/9-2020 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Referent, Kim Skovholm   Dirigent, Peter Trinskjær 


