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Referat - Struktur- og budgetmødet 2020 

Sted:  Microsoft Teams 

Dato:  lørdag d. 12. december 2020, kl. 11.00  

 

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter 

Godkendt. Der var 19 klubber tilstede og 7 fra bestyrelsen deltog. I alt 26 stemmeberettigede 

2. Valg af dirigent og referent 

Søren Gøtzsche blev valgt som dirigent og Carsten Provstgaard som referent. 

Repræsentantskabet godkendte at struktur og budgetmøde 2020 kunne afholdes digitalt og at det fortsat var lovligt, 

selvom det ifølge Floorball Danmarks love skulle have været afholdt i oktober/november.  

Der blev fra Frederiksberg stillet spørgsmål til om Frederikshavn Blackhawks indlæg var et forslag eller et punkt under 

eventuelt. Indlægget var sendt ind som punkt til diskussion under eventuelt.  

3. Orientering fra bestyrelsen  

Orientering fra bestyrelsen af Formand Steen Houman 

”Tre formænd på et år i 2020 kan lyde voldsomt når den enkelte ser på det. Der gemmer sig dog den ændring at vores 

daværende formand Carsten Provstgaard søgte stillingen som sekretariatsleder, da den blev ledig. Det betød at 

suppleanten Finn Lystrup i forhold til vores vedtægter blev ny formand for Floorball Danmark, og det varetog han 6 

måneder indtil det udsatte årsmøde i august fik en ny formand i Steen Houman. 

For med både en ny sekretariatsleder og ny formand, hvor begge har skullet finde sine arbejdsgange og med en solid 

bestyrelse i ryggen, så er det på trods af det blot er 4 måneder siden årsmødet blev afholdt, kommet godt i gang. 

To store områder fylder meget. 

Corona og strategiske spor. 
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Både for klubberne og forbundet har det været en sæson med ændringer, tilpasninger, ændringer, tilpasninger igen og 

igen. 

Det er ressourcekrævende både for klubben og forbundet, at skulle bruge tid og energi på dette. Det er bare et 

nødvendigt stykke arbejde. 

Vores sæson er på den måde ikke fleksibel men alle må sammen søge at få det bedste ud af det, indtil det atter bliver 

normal hverdag. 

Heldigvis er vores to ligaer kommet med i den ordning der tillader at de træner og spiller. 

Strategisk spor 2022-2025 

Dette er den strategiaftale Floorball Danmark indgår med Danmarks Idræts Forbund. Her skal der defineres nogle spor 

og hvilke delmål der skal være. Dette bliver Floorball Danmark og de øvrige 62 specialforbund under DIF målt og vejet 

på, og det udløser så et tilskud. 

Tilskuddet fra DIF, er den største indtægtskilde forbundet har, så det er af afgørende vigtighed der er succes, men 

også at det er mål der understøtter den vækst Floorball Danmark skal have. 

Sekretariatet og bestyrelsen har holdt seminar og der har været afholdt et webinar med klubberne hvor de kunne 

byde ind. Helt optimalt havde det været at kunne have mødtes med klubberne til en debat, for selvom online møder 

har sine gode sider, er der også områder hvor det virker knapt så stærkt.  

Med de input der er kommet, så går Floorball Danmark videre i dialogen med DIF om hvordan den endelig aftale skal 

se ud. 

De strategiske spor med DIF kommer ikke til at stå alene, og en samlet strategi for Floorball Danmark frem mod 2025 

vil senere i dag under eventuelt blive fremlagt til diskussion. Det er vigtigt at vi alle arbejder efter samme mål og i 

samme retning.  

Internationalt arbejde 

Der er fire landshold i dag samt fem regionshold. Samlet set bruger Floorball Danmark 1,5 mio. på de fire landshold. Til 

trods for at der bruges disse midler, så er det ikke nok til at dække omkostningerne, og spillerne har en samlet udgift 

på lidt over 700.000 (tre landshold). Skulle udgifterne gå i nul for spillerne, som faktisk er ambitionen. Så er der tre 

muligheder A) Hver klub i forbundet betaler cirka 70kr pr. medlem, B) At forbundet opsiger alle de ansatte (ikke en 

løsning) C) Øger indtægterne. 

Som forbund har vi holdt møde med alle fire landshold om hvordan økonomien er skruet sammen omkring 

landsholdene og hvad det er en maks. Pris kan være for den enkelte. 

Det var gode og konstruktive møder, så tak for dem. 



 
 

 

Brøndby, 27. november 2020 

 
  

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

#floorballdk 
        /floorballdk 

VM i 2021 bliver en travl opgave, da både Herre og Kvinde VM afvikles og i tre dage er der dobbelt VM. I starten af 

2021 er der VM-kvalifikation for kvinderne, om den bliver afholdt må Coronatiden vise, men bliver den aflyst, så er det 

VM ranking der gælder og så er Danmark kvalificeret. 

VM rangering anno 2019 er 

Herrer – Danmark nr.7 

Kvinder – Danmark nr.10 

U19 herrer – Danmark nr.7 

U19 kvinder – Danmark nr. 22  

Kontoret udvider 

To nye ansigter er kommet til i form af den stilling som studenterhjælp til kommunikation der har været opslået.  

Det var to gode kandidater der kunne lidt forskelligt, og derfor besluttedes det at udvide økonomien på området til de 

to deltidsstillinger. 

Således den ene stilling bliver drejet lidt mere over i det kommercielle, mens den anden skal sørge for hjemmesiden 

og bringe gode historier fra forbund og klubber. 

Sporten er begunstiget af at have Floorballportalen.dk som er helt uafhængigt og som dækker sporten specielt i 

forhold til de bedste spillere. 

Indsatsen fra Floorball Danmark skal dække mere bredt og så lade floorballportalen.dk fortsætte deres glimrende 

arbejde. 

Økonomien 

Tilbage i 2018 stod forbundet med en negativ egenkapital på 1.6 mio., et underskud på lidt under 1 million kroner og 

et dårligt cash flow, som blev klaret ved et lån fra DIF. Den gæld blev betalt tilbage på rekordtid via solide overskud. 

Forbundets økonomi er på rette vej og tak til alle de har arbejdet med genopretningen. Endnu er Floorball Danmark 

ikke der hvor de solide overskud kan veksles til at investere i udvikling og vækst. 

Om end at vækst og udvikling er vigtige for forbundet.  

Så skal der oparbejdes en egenkapital, således at Floorball Danmark har en likviditet der går at kommer der en krise, 

så er forbundet bedre rustet, og kommer der et område hvor det kræver lidt større investering, så er den på plads. 

Den konservative økonomistyring fortsætter og som det ser ud nu, ligner det at regnskabet ender med et plus på 

350.000kr og måske lidt større, hvilket betyder at egenkapitalen igen er i plus.  
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Vækst 

Der er ingen tvivl om at det er et centralt emne og for at ridse den historiske udvikling op.   

 

 

Der er ingen tvivl om at Floorball Danmark og sporten har profiteret af at være med i Bevæg Dig For Livet siden 2015, 

og tredje fase frem mod 2025 er floorball stadig med i. 

Men skal vi fastholde og tiltrække flere, skal der ses på hvilke produkter der tilbydes rent turneringsmæssigt. Her 

bliver fleksibilitet et nøgleord.” 

Kommentarer 

Spørgsmål fra Skælskør Floorball. Hvad er status med MVP og hvad er status med den arbejdsgruppe der på årsmødet 

blev aftalt skulle nedsætte, for at kigge på fremtiden turnering? 
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Svar fra FD. 

Status på MVP er at liveprotokollen til Floorball ventes klar i starten af det nye år. Det har været en større opgave at 

integrere mod sportssys, samt at supportopgaven har været større end forventet.  

Ang. arbejdsgruppen, så præsenteres senere Floorball Danmarksstrategi mod 2025, hvad vi vil med vores turneringen. 

Derfor så starter arbejdet på dette efter nytår.  

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

Budgetforslaget vedtaget uden kommentarer eller spørgsmål. 

5. Fastsættelse af turneringsafgifter. 

Forslaget til bøderegulativ- og gebyrliste 2021-2022 blev behandlet efter punkt 6g. Der var fra Frederiksberg Floorball 

stillet ændringsforslag til lavere gebyr på mellembane. Da bestyrelsen forslag var det mest vidtgående blev dette, blev 

dette sat til afstemning først. 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 13-11. 

6. Behandling af indkomne forslag (dog ikke forslag til lovændringer). 

a) Forslag til ændring af ungdomsturneringen_U11 banestørrelse (Bilag 3) 

Forslaget blev motiveret af formand for UBU Ronni Rix Back.  

Der var et ændringsforslag fra Frederiksberg Floorball om at det skulle ændres til at gælde U10 og U12, og dermed 

også ændre årgangene. Forslaget blev trukket, da det blev aftalt, at en arbejdsgruppe frem mod 2022 skulle arbejde 

på at vurdere den rigtige løsning for at ændre årgangene til U10, U12, U14, U16 og U19.  

Derudover blev det indskrevet at der frem mod årsmødet 2021 skal kigges på dispensation og fleksibilitet i forhold til 

opstregning mv..  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

b) Forslag til ændring af ungdomsturneringen (Bilag 4) 

Forslaget blev motiveret af formand for UBU Ronni Rix Back.  
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Fer var en del drøftelse på tværs af klubber og bestyrelse. Flere klubber gav udtryk for at de var enige med 

grundtankerne i forslaget, men at de var bange for at det ikke ville virke i praksis, pga. praktikken omkring bookning af 

haltid og planlægning af kampe. Der var derfor et ændringsforslag fra Frederiksberg Floorball Club, om at ændrer det 

til 1-2 turneringer årligt i stedet for 3-4 turnerings i løbet af året.  

Da det det oprindelige forslag var det mest vidtgående blev dette sat til afstemning.  

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 15 mod 9.  

Vanløse Floorball Klub bemærkede, at det var bestyrelsen syv stemmer der gjorde at forslaget blev stemt igennem og 

ønskede dette til referat.  

Floorball Danmark vil have et opmærksompunkt på dette i forhold til det videre arbejde med strukturen. 

c) Forslag til ændring af ungdomsturneringen kampafvikling (Bilag 5) 

Forslaget blev motiveret af formand for UBU Ronni Rix Back. 

Der var en drøftelse om piger på U13 skulle afvikles som stævneform eller traditionel kampafvikling. Det blev aftalt at 

der i det kommende ungdomsreglement kigges på fleksibiliteten af afviklingen. Dette også når det kom til om 

stævneformen skulle afvikles som et alle mod alle stævne, eller hvor man spillede dobbelt kampe.  

Forslaget om stævneform på U11, og traditionel kampafvikling på U13 og U15 blev vedtaget. 

d) Forslag til TR fra TU vedrørende §2.5, §1.14, §3.2, §3.5 og §2.15. (Bilag 6) 

Forslaget vedtaget, 1 klub stemte imod 

e) Forslag til TR fra TU. General ændring fra dame/damer til kvinde/kvinder (Bilag 6) 

Forslaget vedtaget 

f) Forslag til ny regel i TU: Afslutning af turneringen grundet pandemi m.v  (Bilag 7) 

Der blev ændret i teksten, da formuleringen på for 1. division og Select ligaen grundspil ikke gav mening.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget,  

g) Forslag til ændring af turneringsstruktur i øst fra Skælskør Eagles (Bilag 8) 

 

Jørgen Dedenroth fra Skælskør Eagles motiveret forslaget.  

Fra bestyrelsen side tog Steen Houman ordet, og forklarede at bestyrelsen ikke ville stemme for forslaget, at 

det ønskes at tænkes ind i en større strategi for danmarksturneringen.  
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Steen Houman beklagede også at der ikke var nedsat en arbejdsgruppe endnu der skal arbejde med denne 

strategi, men at der i januar 2021 ville ske noget på denne front.  

Forslaget blev nedstemt 

7. Eventuelt 

a) Drøftelse af Floorball Danmarks strategi frem mod 2025 (Sendes d. 10/12-2020, efter behandling på 

bestyrelsesmøde d. 9/12-2020) 

Sekretariatschef fra Floorball Danmark, Carsten Provstgaard, fremlagde den udarbejdede overordnet strategi frem 

mod 2025. Strategien skal nu formuleres i et endeligt strategipapir, der skal præsenteres af en nedsat arbejdsgruppe 

til årsmødet i maj 2021. 

Allan Walther fra Vanløse Floorball kvitterede for oplægget, og var glad for at se nogle af de tanker der blev 

præsenteret til struktur -og budget 2019.  

b) Drøftelse af ungdomsmodel, Frederikshavn Blackhawks 

Da tiden var fremskredet, træk Frederikshavn Blackhawks emnet til drøftelse og ville stille det igen til årsmødet i 

maj.  

 

Formand for Floorball Danmark takkede deltagerne og referent og dirigent for et langt men konstruktivt møde, hvor 

de mange inputs fra klubberne viser det store engagement der er til sporten. Det var glædeligt at onlinemødet 

fungerede. 

 

Dirigent Søren Gøtzsche 

 

Referant 


