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Sted: 3.februar 2021 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede: Kasper Bagnkop, Steen Houman, Ronni Rix Back, Esben Staun Larsen, Stinne Jørgensen, Carina Becker, Claus 

Gormsen, Jacob Bjørnsholm Madsen og Carsten Provstgaard, 

Afbud: Lasse Ravn, Niels Nybro,  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kasper valgt som ordstyrer. Carsten som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Referat af godkendt.  

Arbejdsgrupper til ungdomsturneringen og seniorturneringen er sendt i proces. Arbejdsgrupperne dannes endeligt 

midt januar.  

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen. 

 

5. Økonomi  

 

a. Årsregnskab og status på økonomi 

Det foreløbige resultat for 2020 viser et positivt resultat på 625.000 og dermed en egenkapital på plus ca. 530.000 kr.  

Budget for 2022 er under udarbejdelse, således at det kan bruges som arbejdsredskab for beslutningen i 2021 også.  

 

6. Status angående covid-19 

Esben og Carina orienterer om deres møder og Carsten giver status fra sekretariat. 

Der er afholdt møder med herreliga og kvindeliga hen over januar og februar, om pause og genoptagelse af 

turneringen. Det er besluttet  

 

Turneringsstart for breddehold: 

3 hold mødes samtidig på dagen eller 6 hold med kortere kampe.   
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7. Kort orientering fra udvalgene  

a. Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget orienterede bestyrelsen om processen med liga og de gode dialogmøder der havde været med 

klubberne.  

b. Udviklings -og breddeudvalget 

ATK er blevet lanceret og er kommet ud på floorball.dk. Stor ros fra UBU til Cecilia og Kim, der har gjort et stort stykke 

arbejde med ATK. 

Derudover arbejdes der videre på træneruddannelsesstrukturen.  

c. Dommerudvalget 

Claus orienterede om at dommerudvalget har sat gang i en løbe challenge og regeltest. 

Carsten fra sekretariatet indstillede til bestyrelsen at beslutte, at sekretariatet på det næst kommende 

dommerudvalgsmøde kom med en indstilling til dommerudvalget om en fremtidig dommeruddannelse struktur. 

Indstillingen blev besluttet.  

d. Eliteudvalget 

Stinne orienterede bestyrelsen, at der på elitesiden sker følgende ting lige nu. 

 

• U19 herrer-VM go/no-go dato 8/2-21 – lockdown I tjekkiet lige nu. 

• Kvinde-kval har vi ingen information fået endnu – virker også tvivlsomt. 

• Landsholdssamlinger i marts 

• Nye kontrakter skal forlænges på ledere herrelandsholdet – er i proces. 

• Nyt ekstra landsholdscenter - Herning er bud 

• Specifik træning - ambition og spillerudvikling fremfor talent og selektering. 

• Online træninger u19/region pige vest&øst - eget initiativ, men positiv feedback derpå 

• Landstrænerne har løbende kontakt med deres hold. Især U19 H&K og herrelandsholdet. 

• Trænerseminar planlægges til august 

 

8. Orientering på status for kommende events 

 

e. Pokal final4 20-21 marts 

Rykkes til 17-18 april. Afholdes fortsat i Brønderslev. Datoen er endelig. 

f. DM-finale 5. juni 

Afholdes fortsat i Helsingør. 

g. Landsstævne 18-20 juni 

Forventes fortsat afholdt. Situationen følges tæt.  
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h. Bud på U19 VM 2023 

Carsten redegjorde for at Australien og Italien har trukket deres bud, og valget derfor står mellem Slovakiet og 

Danmark som vært for U19 VM i 2023. 

 

9. Beslutning: Floorball Danmarks specifiktræning (Bilag 1) 

Indstilling: Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at godkende projektet til at blive opstartet efterår 2021. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte projektet. Der blev foreslået enkelte rettelser, som bliver taget op i eliteudvalget til 

det videre arbejde.  

10. Beslutning: 3-mands DM-turnering Floorball Danmark (Bilag 2) 

Indstilling: Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at godkende projektet til at blive opstartet efterår 2021. 

Beslutning: Indstilling godkendt. 

11. Orientering fra møder med DIF, Nordea Fonden, IFF og det Tjekkiske Forbund (Fit for the Future)  

Indstilling: Carsten har lead på opgaverne vedrørende ansøgning til Nordea Fonden og som deltager i Fit For the future 

projektet. 

Beslutning: Indstilling godkendt.  

 

12. Orientering på arbejdsgrupperne omkring ungdomsreglement og ny ungdomsturneringsstruktur og 

arbejdsgruppe om struktur for Danmarksturneringen  

Indstilling: At bestyrelsen får kort orientering løbende 

Beslutning: Indstilling besluttet.  

 

13. Orientering om ny hjemmeside: 

Indstilling: At sekretariatet løbende giver en opdatering 

Beslutning: Indstilling besluttet.  

 

 

14. Sammensætning af bestyrelse (bilag 3) 

Indstilling: At nyhed placeres på forbundets hjemmeside 

Beslutning: Indstilling besluttet.  

 

15. Nyt fra sekretariatet 
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Sekretariatet arbejder stadig hjemmefra. Pr. 1/3. ansættes en kommerciel medarbejder på provision, der skal arbejde 

for at skaffe partnere til Floorball Danmark 

 

16. Lukket dagsorden  

 

17. Eventuelt 

 

Ingen punkter. 

 

Punkter til næste møder 

Årsplan 

klub ambassadører 

klub 150  

FD lever op til GAISF 

Gennemgå unionens visioner, strategier og politikker  

Gennemgå kommissorium for alle udvalg 


