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Sted: 4. november 2020 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede: Steen Houman, Kasper Bagnkop, Ronni Rix Back, Lasse Ravn, Stinne Jørgensen, Niels Nybro, Esben Staun 

Larsen, Claus Gormsen, Carina Becker og Carsten Provstgaard 

Afbud: Jacob Madsen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kasper Bagnkop valgt som ordstyrer 

Carsten Provstgaard af referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

Godkendt 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

 

Ingen 

5. Økonomi  

 

a. Status på Rolling forecast budget 10+2 

Status viser et overskud på mellem 350.000 kr. og 500.000 kr., afhængigt af en række faktorer. De kampe der ikke er 

blevet afviklet grundet corona, der bliver det forudbetalte dommerhonorar flyttet til 2021 regnskabet. Såfremt de ikke 

spilles, betales dommerhonoraret tilbage til klubberne. 

 

6. Lukket dagsorden 

a. Lukket dagsorden 

 

7. Evaluering af seminar 

a. Gennemgang af strategiske spor (Steen) 

b. Antal seminaret og indhold (Niels) 

Steen gennemgik præsentationen de strategiske spor, som blev udarbejdet på seminaret. De strategiske spor skal 

præsenteres til klubberne d. 5. november, for at få input til det videre arbejde. 

Det blev evalueret hvor mange seminarer der årligt skal afholdes i bestyrelsen, sammen med sekretariatet. I dag 

afholdes der to, og diskussionen blev om der skulle et eller seminarer ind.  

 

8. Indstilling fra sekretariatet – Landsstævne 2022 og 2023 kommunemodel i Herning 

a. Godkendelse til at administrationen indleder formelt samarbejde med Herning kommune og 

floorball klubberne i kommune 



 
 

 

Brøndby, 8. december 2020 

  #floorballdk 

        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

2 

Godkendt. 

9. Indstilling fra sekretariatet – Salg af pokalturneringen 2022 og 2023, og Final4 i Frederikshavn. 

a. Godkendelse til at administrationen sælger navnesponsorat på pokalturneringen til Arena Nord og at 

Final4 lægges i Arena Nord 2022 og 2023 

Godkendt. 

 

10. Tal pænt og spil ordentlig kampagne 

Der er indgået en aftale med Christian Sonne V/Floorballportalen, om at lancere en kampagne, hvor fokus er på tal 

pænt og spil ordentligt. Denne kampagne skal lede hen til et større samarbejde med andre holdidrætter, hvor Steen 

Houman har haft en indledende dialog om at lave en kampagne der evt. kunne være finansieret af DIFs initiativ pulje  

 

11. Budget og strukturmøde d. 12. december 

a. Godkendelse af Budget 2021 

Godkendt 

b. Ændring til Turneringsreglementet i forhold til MVP/General opfriskning 

Esben sender noget til Carsten 

c. Turneringsforslag herre struktur liga/1. division 

Er under drøftelse i TU 

d. Ny ungdomsturnering struktur  

Forslag er under udarbejdelse til struktur -og budgetmødet 

Der udarbejdes derudover et forslag om procedure for turneringsafgørelse inden for en given termin i tilfælde af 

pandemi mv. 

 

12. Nyt fra Sekretariatet  

Der afholdes pt. anden samtale med studentermedhjælper.  

Der er blevet afholdt webinar om de nye retningslinjer der trådte i kræft d. 26. oktober. Der var ca. 20 klubber der 

deltog. 

13. Meddelelser i øvrigt  

14. Eventuelt 

Henvendelser fra Frederikshavn Blackhawks om nødvendigheden om afholdelse af regionsholdssamlinger og 

landsholdssamlinger. Floorball Danmark forholder sig ud fra de retningslinjer der kommer fra DIF.     
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Punkter til næste møder 

klub ambassadører 

klub 150  

FD lever op til GAISF 

Gennemgå unionens visioner, strategier og politikker  

Gennemgå kommissorium for alle udvalg 


