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Sted: 9. december 2020 Microsoft Teams kl. 19.00 

Tilstede: Steen Houman, Carina Becker, Niels Nybro, Lasse Ravn, Kasper Bagnkop, Stinne Jørgensen, Ronni Rix back, 

Esben Larsen, Carsten Nymand Provstgaard. 

Afbud: Claus Gormsen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kasper Bagnkop valg som ordstyrer. Carsten Provstgaard som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

Godkendt 

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

 

Beslutning om at turneringen tilpasses den gældende corona situation. 

 

Beslutning om at budget -og strukturmøde d. 12. december 2020 afholdes virtuelt. 

 

 

5. Økonomi  

 

a. Status på Rolling forecast budget 11+1 

Resultatet for 2020 forventes at lande et positivt resultat på mellem 400.000-500.000 kr.  

 

6. Gennemgang af strategi 2025 

 

Carsten fremlagde oplægget til strategi frem mod 2025, med underliggende fokusområder. Hvert område 

blev gennemgået med input og rettelser fra bestyrelsen. Strategien præsenteres under punktet eventuelt på 

budget -og strukturmøde d. 12. december 2020.   

 

7. Tal pænt og spil ordentlig kampagne 

Der er godkendt 10.000 kr. til kampagne. Kampagnen sker i samarbejde med Floorballportalen.dk. For 

nuværende udskydes den til næste sæson.  

 

Der er taget kontakt til DBU om at lave en fælles kampagne med holdsportsidrætter om emnet, og dette 

kunne være et emne at lave en ansøgning til DIFs initiativpulje.  
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8. Status på events forår 2021 

 

a. Pokal final4 d. 16-17 januar 

Der arbejdes lige nu på at rykke det til marts eller maj måned. Stadig i Brønderslev. Forventer en beslutning i denne 

uge eller næste uge.  

b. DM-finale 17. april 

Som udgangspunkt følger denne planen.  

c. Landsstævne 19-21 marts 

Der er dialog med Frederikshavn Blackhawks om at flytte landsstævnet. Det vil være godt for børnene at der er noget 

at kigge frem før sommerferien.  

Bestyrelsen giver grønt lys til administrationen til at finde den bedst mulige løsning.  

 

9. Budget og strukturmøde d. 12. december 

a. Eventuelle ændringsforslag 

Proceduren for den virtuelle afholdelse og godkendelse af repræsentanter blev gennemgået.  

Søren Gøtzsche er indstillet til at være dirigent. Steen, Søren og Carsten sidder fysisk i idrættens hus.  

UBU har lavet et ændringsforslag til kampafviklingsformat, efter input fra dialogmødet i starten af december.  

 

10. Aktindsigt i verserende sager 

I Floorball Danmarks love er det muligt at søge aktindsigt i sager der er havnet i appeludvalget og der holdes fast i 

praksis. Praksis er:   

”Alle parter i en sag har ret til aktindsigt i sagsbehandlingen og kan ansøge om dette frem til 14 dage efter 

offentliggørelsen af Appeludvalgets afgørelse” 

 

11. Nyt fra Sekretariatet 

Carl-Emil og Thomas er startet som studentermedhjælpere pr. 1/12. Carl-Emil kommer til at tage sig af vores events, 

mens Thomas tager sig af kommunikationen.  

Derudover arbejder sekretariatet hjemmefra i denne periode. 

 

12. Sammensætning af bestyrelse 

Punktet udskydes til næste møde 
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13. Lukket dagsorden  

 

14. Meddelelser i øvrigt  

Ingen 

15. Eventuelt 

Der arbejdes i øjeblikket på at lave et bud på U19 VM i 2023 for herrer. Buddet laves i samarbejde med Arena Nord og 

SPORT EVENT DANMARK.  

Bestyrelsesseminar skal planlægges i foråret 2021. Carsten går i dialog med Niels om mulig dato og lokation.  

 

 

 

 

Punkter til næste møder 

klub ambassadører 

klub 150  

FD lever op til GAISF 

Gennemgå unionens visioner, strategier og politikker  

Gennemgå kommissorium for alle udvalg 


