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Referat ordinært Repræsentantskabsmøde 

Deltagere: Medlemsforeninger i Dansk Floorball og DaFU Bestyrelse  

Mødedato: Lørdag den 30. maj 2015 

Mødetid: Kl. 12.00-15.30  

Mødested: Scandic Kolding, mødelokale, Kokholm 2, 6000 Kolding 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter fra DaFU´s foreninger og bestyrelse 

Dagsorden godkendt – 18 foreninger er repræsenterede med stemmeret, hvoraf tre foreninger er 

repræsenterede via fuldmagt. DaFU’s bestyrelse har seks stemmer totalt. Således består mødet af 24 

stemmer i alt (stemmeberettigede og deltagerliste findes sidst i referatet).  

 

2. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen indstiller cand.merc.jur. PhD i momsret Casper Bjerregaard Eskildsen til dirigent. 

Bestyrelsen indstiller DaFU’s projektchef Nils-Ola Nilsson til referent. 

 

Beslutning 

Indstillingerne godkendtes 

 

 

3. Bestyrelsen aflægger sin beretning (bilag 2 – der findes hele versionen) 

Formand Thorbjørn Ovedal hilste velkommen til alle de fremmødte. Han lagde i sin beretning vægt den 

store betydning, at floorball deltager i Visionsprojektet ’Bevæg dig for livet’ sammen med DIF (Danmarks 

Idrætsforbund) og DGI. Det er en fantastisk mulighed for dansk floorballs videreudvikling.  

 

De siden sidste år etablerede regionale netværksmøder er også kommet for at blive. At komme så tæt på 

medlemsforeningerne med kommunikation omkring behov og prioriteringer betyder også rigtigt meget.  

 

I 2014 gennemførte DaFU en reorganisering vedrørende et markant fokus for bestyrelsen på den politiske 

og strategiske udvikling samt med et nyt ledelsesteam i sekretariatet, der skal varetage og optimere den 

daglige drift – også oplæg og initiativer til al slags udvikling. Sekretariatschef er fortsat naturligt bindeled 

mellem bestyrelse og sekretariatsledelsen som helhed.  

 

Turnering, dommerområdet, pigecamp, talentprojekt og skolereform fik også hvert sit afsnit i beretningen, 

som meget vigtige områder i den udvikling, der har været i løbet af 2014.  
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Året var også fremgangsrigt for vores tre landshold, der lavede flotte præstationer og resultater i deres 

mesterskaber og kvalifikationer. 

 

Stor ros til de lokale arrangører, der i samarbejde med DaFU har afviklet de forskellige DaFU-events i form 

af DM-finalestævner, pokalturneringen og Landsstævnet.  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014 til godkendelse (bilag 3-4) 

Kasserer Simon Brodersen (SB) takker for fremmødet og præsenterer regnskabet i nogle overordnede 

punkter og kommentarer. Han er meget tilfreds med, at der for fjerde år i træk kan konstateres et 

overskud, der lød på 73.911,- kroner i 2014. Balancesummen udgør 1.209.116,- kroner og egenkapitalen 

558.978,- kroner, så det ser godt ud. Ros til sekretariatets arbejde med økonomien fra den besværlige 

situation i 2009 ved at genoprette den økonomiske status til det niveau, det er på nu.  

 

SB (Simon Brodersen): Regnskabets positive resultat er frugten af højere indtægter i forhold til budgettet, 

selv om udgifterne også har været højere end budgettet, så er det glædeligt med de ekstra indtægter, der 

sikrer et godt resultat.  

 

- Bemærkninger til balancen er, at der ligger et antal nye computere til sekretariatet, og at tilgodehavende 

hos medlemsforeninger er øget til 178.053,- kroner i 2014 i forhold til 57.106,- kroner i 2013.  

 

HO (Helge Overgaard, AaB) - Hvorfor betaler klubberne ikke? Eller handler det også om, at DaFU er dårlige 

til at indkræve pengene? 

 

SB - Det er højst sandsynligt en kombination, men det er noget, vi kigger videre på.  

 

JB (Jeppe Bisgaard, BFC Vendsyssel) - Hvorfor er der den store forskel ved note 4 (’Elite deltagerbetaling’) 

mellem det faktiske resultat i 2014 og budgetteret i 2015?  

 

SB - Det handler især om, at talentprojektet i den kommende version koster penge at deltage i.  

 

MR (Michael Riis, Copenhagen FC): Hvordan kan tilbagegangen i medlemstal forklares? Det føles ikke så 

godt.  

 

TO (Thorbjørn Ovedal, DaFU’s bestyrelsesformand) - Det kan udelukkende besvares med den 

sammenlægning, der var mellem klubberne i Frederikshavn, som stadigvæk påvirker antallet negativt med 
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cirka 400 medlemmer. Den trend, der er, og den status, vi fornemmer, er i stedet en lille stigning i børn og 

ungdom, så vi er positive til medlemsudviklingen fremadrettet.  

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent 

 

TO - Bestyrelsen indstiller, at medlemskontingentet ændres til 500,- kroner for medlemskab, samt at A- og 

B-medlemskab sammenlægges til ét medlemskab med samme rettigheder og forpligtelser som et A-

medlemsskab. 

 

JT (Jesper Thøgersen, FF København) - Hvor stor andel af B-medlemsklubber vil betale 500,- kroner, når det 

indtil nu har været gratis? Hvad er status der?  

 

YB (Yessika Buchhave, Århus FK) - Enig i det, og hvordan er tankerne og planerne i forhold til, at hullet skal 

fyldes ud af de, der har betalt 2.000,- kroner årligt – og nu kun skal betale 500,- kroner årligt?  

 

TO - Det er et strategisk valg i DaFU for at gøre det lettere for foreninger, når de forhåbentlig også vil melde 

sig ind i DGI fremadrettet i forhold til visionsprojektet og de fantastiske muligheder, der ligger der. Svaret 

på, hvordan det skal hænge sammen, er selvfølgelig flere nye medlemmer i Dansk Floorball Union. 

Vedrørende B-medlemmer, så har vi ikke hørt noget negativt, og vi er nok et af de sidste 

specialidrætsforbund, der stadigvæk har haft gratis medlemskab som mulighed. Den servicering, der ligger i 

vores medlemskab, kommer til at svare til prisen.  

 

OB (Ole Blædel, Askov-Vejen) - Det har jo i mange år været et fremgangskoncept i DaFU med B- 

medlemskabets fordele som gratis tilbud til nye klubber. Der kan være risiko for, at klubber måske vælger at 

melde sig ud af unionen? Omvendt har jeg også respekt og forståelse for nedsættelsen for de fleste og de 

mest aktive klubber.  

 

KR (Klaus Ravn, Kolding) - Hvordan er det tænkt omkring medlemskab i DGI? 

 

TO - De foreninger, der bliver spydspidsforeninger i vores visionsprojekt, får i første omgang automatisk 

medlemskab – så at samarbejdet og deraf effekten i forhold til DGI skal blive så godt som muligt. I øvrigt er 

medlemskontingent i DGI forskelligt fra landsdel til landsdel. Eksempelvis kan det koste 600-700,- kroner 

som grundbeløb for en forening/årligt og derudover 7-8,- kroner per medlem/årligt. 

 

Dirigenten - Er der nok med bemærkninger og kommentarer? Kan vi beslutte ifølge bestyrelsens indstilling 

omkring 500,- kroner i medlemskontingent for alle DaFU- medlemsforeninger? Hermed vedtaget. 
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Ole Blædel fra Askov-Vejen ønskede ikke at have nogen holdning til beslutningen (blankt). 

 

6. Behandling af indkomne forslag (bilag 5) 

 

Ændringsforslag fra Turneringsudvalget til Turneringsreglementet 

  

TO - Vedrørende fastlæggelse af kampe jf. Turneringsreglementet punkt 4.8 er bestyrelsens indstilling, at 

forslaget skal vedtages. Vedrørende afvikling af Danmarksturneringens slutspil for herrer jf. 

Turneringsreglementets punkt 2.6 stemmer bestyrelsen blankt omkring ændring fra bedst af fem 

finalekampe til én kamp.  

AaB stiller forslag omkring den her ændring, og DaFU’s bestyrelse mener, at det er klubberne selv, der skal 

stemme omkring, hvad man helst ønsker. 

 

JB - Fra Brønderslevs side indstiller vi til, at der også i den kommende sæson bliver spillet bedst af fem 

kampe. En af de vigtige årsager er, at én kamp blandt andet kan handle om tilfældighed – at kunne vinde på 

dagen. En finaleserie sikrer i højere grad, at det bedste hold står som vindere til sidst. En anden vigtig ting 

for os i Brønderslev er, at vi allerede har tegnet sponsorater til den kommende sæson på, at der skal afvikles 

en finaleserie og ikke én finalekamp. Det er en vigtig forskel fra sponsorers perspektiv. Det er uheldigt, at vi 

så tæt på en ny sæson laver en sådan ændring.  

 

- Derfor foreslår vi, at denne ændring udsættes og ikke effektueres for sæsonen 2015/16, men at vi i stedet 

for i fællesskab får mulighed for at drøfte i den kommende sæson, hvad den bedste løsning er. Næste sæson 

igen kan det måske være okay med én kamp, men ikke nu. Lad os bruge Ligaudvalget plus DaFU’s ledelse til 

at undersøge og håndtere det hele videre. Hvad med TV-muligheder i forhold til finaler? Halkapaciteter, gulv 

kontra farver på bolde, Europacup-deltagelse? Sponsorbilletter og optimale opvarmningsmuligheder mv. Vi 

vil alle sælge et godt produkt, og det kræver forberedelse og udviklingsarbejde i forhold til de mange 

spørgsmål, der er. Deltagelse i Europacup koster cirka 100.000,- kroner, og det er allerede betalt og er en 

del af gevinsten ved at vinde mesterskabet i Sverige. Selvfølgelig er det en helt anden verden dér i forhold til 

tilskuertal og øvrige ressourcer, men hvordan kan vi udvikle videre på vores niveau i Danmark? Vi har brug 

for at skabe mere klarhed heromkring, og det er alt for tæt på en ny sæson til, at vi kan lave den her 

ændring nu.  

 

HO - Da vi skiftede fra én kamp til bedst af fem kampe, så besluttede vi det også det indeværende år på 

samme måde med samme korte tid som nu, så det kan sagtens lade sig gøre igen.  

 

JB - Jeg understreger igen, at vi har tegnet sponsorater ud fra en finaleserie, men det vigtigste er, at vi får 

tid til at udvikle vores finaleprodukt med alt det, jeg beskrev tidligere.   
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IJS (Ib Juul Severinsen, Strandby Elling IF) - Måske kan det løses med at spille en hjemme- og en udekamp, 

som en hel del andre sportsgrene gør? 

 

EL (Esben Larsen, Rødovre FC) – Det er vigtigt, at DaFU indtager en aktiv og koordinerende rolle i forhold til 

Ligaudvalget, så der kommer udvikling på. Selvfølgelig er det op til os klubber at drøfte indholdet. DaFU’s 

Bestyrelsesrepræsentation samt tovholder fra DaFU’s sekretariat skulle betyde meget.  

 

TO - Jeg kan tage ansvar for, at DaFU kan indkalde til den slags møder for at aktivere Ligaudvalget igen. Det 

lover jeg.  

 

JT - Det her spørgsmålet omkring finalekampe burde tilhøre struktur- og budgetmødet i november – og ikke 

drøftes her og nu, så tæt på ny sæson. I øvrigt bør DaFU overveje, hvordan de begge formelle møder bedst 

afvikles i forhold til tid og indhold.  

 

YB - Jeg bakker op om én kamp. Det er altid nemmere at sælge én kamp.  

 

MR - Jeg tilslutter mig til forslaget om én kamp. Det er svært at sælge flere kampe, når det ikke for alvor 

skal afgøres i hver eneste kamp.  

 

JB - Er bronzekampen relevant? Det bør vi også drøfte i Ligaudvalget. 

 

HO - Kan vi ikke stemme nu? 

 

Dirigent – Vi stemmer først om, hvis det skal være én eller bedst af fem kampe. Derefter stemmer vi 

vedrørende tidspunkt for eventuel ændring. 

 

Resultat antal kampe: 

For én kamp: 14 stemmer – imod én kamp: 1 stemme 

(9 blanke stemmer) 

Resultat tidspunkt for ændring af én finalekamp – fra sæson 15/16 eller 16/17? 

For sæson 15/16: 9 stemmer – imod: 2 stemmer 

(13 blanke stemmer) 

Dirigent: - Hermed finder jeg ændring fra bedst af fem kampe til én finalekamp vedtaget – allerede fra 

kommende sæson 15/16.  

 



 

DaFU Repræsentantskabsmøde 

 

 

 

 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation   6 

 

Forts. 6. Behandling af indkomne forslag (bilag 6). 

 

Ændringsforslag fra Strandby Elling vedr. dommerpåsætning  

 

IJS præsenterer og gennemgår hele ændringsforslaget som i alt består af 10 ændringsområder. Han ønsker, 

at alle forslag behandles enkeltvis. TO svarer, at han vil kommentere og samle op på forslagene i samlet 

format, men at forslagene alligevel kan behandles enkeltvis efterfølgende.  

 

De 10 forslag 

 

1) Transportgodtgørelse til alle udekampe som tilsiges af DaFUs kamppåsætter godtgøres, med pr. april 

2015 kroner: 3,10 til alle kampe (eller hvad godtgørelsen reguleres til). 

 

2) De floorballkampe, som efter DaFU’s egne retningslinjer skal have navnepåsatte dommere, skal 

honoreres som sådanne, også hvis kamppåsætteren er nødt til at udsende kampene som klubkampe. Dvs. 

at transportgodtgørelser og diæter udbetales som om, dommerne var navnepåsatte. 

 

3) Transportudgifter til dommere til egne hjemmekampe – samt de udekampe som klubben pålægges – i 

stedet afholdes af den klub, der ikke ønsker at have døm-selv-kampe.  

 

4) Transportudgiften til hjemmekampe opkræves sammen med dommerhonorar, og klubbens dommere 

tilskrives ikke transportgodtgørelse for klubkampe på udebane. Derved ingen ekstra administration. 

 

5) Kamphonorar indsendes til DaFU den 21. i en måned og udbetales til dommerne (den 1. – 5.) i den 

efterfølgende måned. 

 

6) For ungdomskampe fra U15 og nedefter kan der påsættes med én dommer eller med to dommere. 

 

Fra Dommerregulativet: 

”Klubberne skal som minimum stille med dommere til det samme antal kampe, som klubben har 

hjemmekampe. Kan en klub ikke løse en dommerforpligtelse med egne klubdommere, skal klubbens 

dommeransvarlige kontakte omkringliggende klubber og derigennem skaffe dommere. 

 

Klubber der er repræsenteret med hold i Ligaen herrer, Ligaen damer og 1. division herrer skal have 

mindst 2 navnepåsatte dommere pr. hold. Det forventes, at dommerne skal dømme mindst 5 kampe i en 

sæson”.  
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IJS - Disse to afsnit modsiger jo hinanden. 

 

7) Nederste af ovenstående to afsnit slettes, da det ikke håndhæves eller er med til at fremme 

dommergerningen. 

 

8) Alle dommerpåsætninger for dommere under Dansk Floorball Union foretages af den fra DaFU udpegede 

person med brug af Kluboffice således, at dommerne påsættes efter evner, lyst, dommeruddannelse og 

egen transportmulighed. Og evt. andre hensyn. 

 

9) Dommere under Dansk Floorball Union skal for at få tildelt kampe, der skal dømmes, være oprettet med 

egen profil i Kluboffice. Det er dommernes eget ansvar, at deres tilgængelighed og fravær altid er opdateret 

og anvendelig for DaFU’s kamppåsætter. 

 

10) I hver klub forefindes en kontaktperson, der er ansvarlig og behjælpelig med at løse evt. uforudsete 

problemer vedr. dommerpåsætninger.  

 

TO - Vigtigst at konstatere, at der sker et udviklingsarbejde af dommerregulativet, som helt sikkert kommer 

til at vedrøre, tage hensyn til og vurdere flere af de ændringsforslag, som er præsenteret her. Det er vigtigt, 

at vi respekterer det arbejde som, Dommerudvalget skal lave. Dommerregulativets udviklingsarbejde vil 

blive sendt ud til høring i klubberne i forhold til kommentarer og bemærkninger.  

 

OB - Strandby Elling bør med respekt til Dommerregulativet trække sine forslag og afvente. Det burde være 

mest realistisk.  

 

TO - Målsætningen er uden tvivl, at der skal komme flere navnepåsatte dommere fremadrettet, men vi kan 

ikke tvinge frivillige ind i et system.  

 

HFS (Helle Fonnesbech Sejrup, DaFU’s bestyrelse) - Vi har ikke overblik over eventuelle budgetpåvirkninger, 

der kan opstå, så derfor er det vigtigt, at vi afventer det videre forløb, selv om navnepåsatte dommere er en 

god idé. Vi er nødt til at respektere den økonomiske del og få et overblik.  

 

JKN (Jonas Kjær Nielsen, Aalborg Flyers) - Hvad er tidsperspektivet vedrørende dommerregulativets næste 

skridt? 

 

TO - Det skal være klart til sæsonen 2016/17 og tage højde for budgettet. Døm-selv-kampe er fra 11 år og 

nedad. Der arbejdes på så mange navnepåsatte som muligt. Lige nu er den bedste løsning, at 

Dommerudvalget får arbejdet igennem Dommerregulativet.  
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JKN - Mangler der virkelig navnepåsatte dommere? Min opfattelse er, at der findes mange, der ønsker at 

være dommere? 

 

JT - Hvornår kan vi forvente os en høring? 

 

TO - I løbet af efteråret i en første kortere version. Alt bliver kigget igennem – også Strandby Ellings forslag.  

 

JKN - Lad også dommere få indflydelse i dommerregulativets udvikling, det mener jeg giver god mening.  

 

HFS - Måske skal vi også afvikle regionale netværksmøder med dommerne?  

 

JKN - Meget gerne. 

 

TO - Kan vi afrunde diskussionen her, eller er det jeres mening fra Strandby, at vi skal stemme om 

forslagene? 

 

IJS - Vi kan godt stemme om forslagene. 

 

Resultater 

1) Transportgodtgørelse til alle udekampe som tilsiges af DaFUs kamppåsætter godtgøres med pr. april 

2015 kroner: 3,10 til alle kampe (eller hvad godtgørelsen reguleres til). 

4 stemmer for, 14 mod og 6 blankt. Ikke vedtaget! 

 

2) De floorballkampe, som efter DaFU’s egne retningslinjer skal have navnepåsatte dommere, skal 

honoreres som sådanne, også hvis kamppåsætteren er nødt til at udsende kampene som klubkampe. Dvs. 

at transportgodtgørelser og diæter udbetales som om, dommerne var navnepåsatte. 

4 stemmer for, 12 mod, 8 blankt. Ikke vedtaget! 

 

3) Transportudgifter til dommere til egne hjemmekampe – samt de udekampe som klubben pålægges – i 

stedet afholdes af den klub, der ikke ønsker at have døm-selv-kampe. 

4) Transportudgiften til hjemmekampe opkræves sammen med dommerhonorar, og klubbens dommere 

tilskrives ikke transportgodtgørelse for klubkampe på udebane. Derved ingen ekstra administration. 

Forslag 3+4: 7 stemmer for, 12 mod, 5 blankt. Ikke vedtaget! 
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5) Kamphonorar indsendes til DaFU den 21. i en måned og udbetales til dommerne (den 1. – 5.) i den 

efterfølgende måned. 

8 stemmer for, 11 mod, 5 blankt. Ikke vedtaget! 

 

6) For ungdomskampe fra U15 og nedefter kan der påsættes med én dommer eller med to dommere. 

11 stemmer for, 0 mod, 13 blankt. Forslag 6 vedtaget! 

 

Fra Dommerregulativet: 

”Klubberne skal som minimum stille med dommere til det samme antal kampe, som klubben har 

hjemmekampe. Kan en klub ikke løse en dommerforpligtelse med egne klubdommere, skal klubbens 

dommeransvarlige kontakte omkringliggende klubber og derigennem skaffe dommere. 

Klubber der er repræsenteret med hold i Ligaen herrer, Ligaen damer og 1. division herrer skal have 

mindst 2 navnepåsatte dommere pr. hold. Det forventes, at dommerne skal dømme mindst 5 kampe i en 

sæson”.  

7) Nederste af ovenstående to afsnit slettes, da det ikke håndhæves eller er med til at fremme 

dommergerningen. 

13 stemmer for, 0 mod, 11 blankt. Forslag 7 vedtaget! 

 

8) Alle dommerpåsætninger for dommere under Dansk Floorball Union foretages af den fra DaFU 

udpegede person med brug af Kluboffice således, at dommerne påsættes efter evner, lyst, 

dommeruddannelse og egen transportmulighed. Og evt. andre hensyn. 

9) Dommere under Dansk Floorball Union skal for at få tildelt kampe, der skal dømmes, være oprettet med 

egen profil i Kluboffice. Det er dommernes eget ansvar, at deres tilgængelighed og fravær altid er 

opdateret og anvendelig for DaFU’s kamppåsætter. 

Forslag 8-9: 3 stemmer for, 19 mod, 2 blankt. Ikke vedtaget!  

 

10) I hver klub forefindes en kontaktperson, som er ansvarlig og behjælpelig med løsning af evt. 

uforudsete problemer vedr. dommerpåsætninger.  

Falder ud uden stemmetal. Ikke vedtaget.  



 

DaFU Repræsentantskabsmøde 

 

 

 

 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation   10 

 

 

Vedrørende fastlæggelse af kampe ifølge Turneringsreglementet punkt 4.8 er bestyrelsens indstilling at 

forslaget skal vedtages.  

Beslutning: Forslag vedtaget! 

 

7. Valg af formand 

Finder sted i lige år jf. lovenes § 6, stk. 4 – og er derfor ikke på valg i 2015. 

 

8. Valg af næstformand 

Finder sted i ulige år, jf. lovenes § 6, stk. 4. Næstformand Kim Falgren Vilger afgår efter tur og ønsker ikke 

genvalg. Sunds Seahawks FC og bestyrelsen indstiller nuværende bestyrelsesmedlem Helle Fonnesbech 

Sejrup som næstformand for en 2-årig periode. 

 

Beslutning: Helle Fonnesbech Sejrup valgt for 2 år.  

 

9. Valg af kasserer 

Finder sted i ulige år jf. lovens § 6 stk. 4. Kasserer Simon Brodersen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

Hafnia FC og bestyrelsen indstiller Mille Pedersen som ny kasserer for en 2-årig periode. 

 

Beslutning: Mille Pedersen valgt for 2 år.  

 

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen  

Bestyrelsen indstiller Ejner Skræddergaard for 1 år og overtager dermed Helle Fonnesbech Sejrups plads 

som menigt medlem. 

Bestyrelsen indstiller nuværende TU- og DU-formand Jørgen Dedenroth til genvalg for 2 år. 

Helsingør FT og Bestyrelsen indstiller Jonas Hviid til valg for 2 år. 

 

Der er 1 ledig plads i bestyrelsen til valg for 1 år, jf. lovens § 6 stk. 4. Bestyrelsen indstiller til, at pladsen 

holdes vakant i overensstemmelse med visionsprojektet, så DGI kan lade sig repræsentere i DaFU’s 

bestyrelse, såfremt de ønsker dette. 

 

TO - Med vores navn i visionssatsningen sammen med DIF og DGI – ’Én indgang til floorballsporten’ – ser vi 

gerne, at DGI har mulighed til at erholde den vakante plads, hvis de ønsker så. Selvfølgelig skal de også få et 

stykke tid til at overveje muligheden og finde den mest passende kandidat, hvis de ønsker.  
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Beslutning: Ejner Skræddergaard valgt for 1 år, Jørgen Dedenroth genvalgt for 2 år og Jonas Hviid valgt for 

2 år.  

 

11. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen 

Der er to ledige pladser som suppleant til bestyrelsen. 

 

HO - Jeg kan tænke mig at stille op som suppleant. 

 

Beslutning: Helge Overgaard valgt som suppleant for 1 år. 

 

12. Valg af medlemmer og suppleant til disciplinærudvalget 

Jf. § 6 stk. 3 samt § 12 stk. 1 vælges der hvert år en formand, tre menige medlemmer samt en suppleant. 

Claus Gormsen afgår efter tur og er villig til valg som formand.  

Steffen Leholk afgår efter tur og indstilles til valg som menigt medlem. 

Ib Juul Severinsen afgår efter tur og er villig til genvalg som menigt medlem. 

Marianne Bisgaard afgår efter tur og er villig til genvalg som menigt medlem. 

Jonathan Bruun er villig til valg til disciplinærudvalget. 

 

Der er en ledig plads som suppleant som ikke er besat. 

 

IJS - Kan Steffen Leholk vælges og stadigvæk blive i Disciplinærudvalget, selv om han er blevet international 

dommer siden valget sidste gang? 

 

TO - Ja, det kan han ifølge de svar, vi fået fra International Floorball Federation (IFF). 

 

Dirigent - Alle med stemmeret skriver de tre navne, man helst ønsker i Disciplinærudvalget som menige 

medlemmer. Kandidaterne er Steffen Leholk, Ib Juul Severinsen, Marianne Bisgaard og Jonathan Bruun. Der 

findes således tre pladser til fire kandidater. Den der ikke får plads som menigt medlem, får spørgsmålet om 

at blive suppleant.  

 

Resultat: Steffen Leholk og Jonathan Bruun 19 stemmer hver, Ib Juul Severinsen 17 stemmer og Marianne 

Bisgaard 11 stemmer.  

Beslutning: Claus Gormsen valgt for 1 år som formand. Steffen Leholk, Jonathan Bruun og Ib Juul 

Severinsen valgt for 1 år som menige medlemmer. Marianne Bisgaard valgt for 1 år som suppleant. 
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13. Valg af medlemmer og suppleant til appeludvalget 

Jf. § 6 stk. 3 samt § 14 stk. 1 vælges der for hvert år fem menige medlemmer samt en suppleant. 

Flemming Christensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Henrik Christensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Jeanette Hyttel afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Flemming Christensen, Henrik Christensen og Jeanette Hyttel til valg for 1 år. 

 

Der er to ledige pladser som medlem af appeludvalget og en ledig plads som suppleant. 

 

Beslutning: Flemming Christensen, Henrik Christensen og Jeanette Hyttel valgt for 1 år.  

 

Der er stadigvæk to ledige pladser som medlem af appeludvalget og en ledig plads som suppleant. 

 

14. Valg af statsautoriseret revisor 

Jf. § 6 stk. 3 samt § 10 stk. 10 vælges der for hvert år en statsautoriseret revisor. 

Bestyrelsen indstiller Ernst & Young til valg for 1 år. 

 

Beslut: Ernst & Young valgt for 1 år. 

 

15. Valg af eventuel intern revisor 

Jf. § 6 stk. 3 vælges der for hvert år eventuelle interne revisorer. 

Jeppe Bisgaard er villig til genvalg, mens Jens Ørhøj afgår efter tur. Bestyrelsen og Copenhagen FC indstiller 

Finn Fjorder til valg. 

 

Beslut: Jeppe Bisgaard og Finn Fjorder valgt for 1 år.  

 

16. Eventuelt 

JB - Jeg vil gerne opfordre til disciplinærudvalget til, at de arbejder i en retning, hvor karantæneforseelser 

bliver håndteret så realistisk og ens som muligt ud fra forseelsernes art. Der må ikke være for stor 

karantæneforskel mellem lignende forseelser.  

 

YB - Også en opfordring til at forsøge at oprette en parallel række/stævnerække mellem ungdomshold for 

drenge sammen med damehold. Alle får flere kampe og bedre sparringsmuligheder.  



 

DaFU Repræsentantskabsmøde 

 

 

 

 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation   13 

 

 

IJS - Findes der noget økonomi til udviklingsarbejde for Disciplinærudvalget?  

 

TO - Vil man for eksempel mødes en dag for at udvikle en rød tråd i arbejdet, så kan kørsel og frokost eller 

lignende helt klart dækkes. 

 

HO - Hvorfor er der forskelsbehandling mellem Herrelandsholdet og U19-landsholdet i forhold til at få 

spillertøj efter en afviklet turnering?  

 

YB - En anden ting er information. Hvorfor kan man ikke se, hvilke spillere, der bliver udtaget til 

damelandsholdets samlinger? Det burde stå på hjemmesiden.  

 

ES (Ejner Skræddergaard, DaFU’s bestyrelse) - Det er chefstræneren, der indkalder aktuelle spillere, og 

selvfølgelig kan vi altid blive bedre til at informere. Vi bruger Facebook meget omkring damelandsholdet.  

 

HO - Der burde generelt findes flere penge til landsholdene. Da vi for eksempel var i Göteborg ved herre-VM 

i december, så var de fleste andre hold flot repræsenterede med blandt andet jakker. Det betyder en hel del. 

 

TO - Vi arbejder på at udvikle alt. Vi ønsker også at kunne støtte og servicere mest muligt, men det er også 

vigtigt at prioritere vores ressourcer. I forhold til hjemmeside og information, så er vi midt i en brydningstid 

lige nu med overgang til ny IT-platform i DGI-miljøet. Derfor har vores nuværende hjemmeside ikke været 

prioriteret til at opdatere den seneste tid. Den gamle side lukker ned i morgen, og på onsdag håber vi at 

være oppe med en ny førsteversion – og derefter skal al slags opdatering være kørende i normal drift igen.  

 

ES - Vi kommer allerede den 12. juni til at afholde et møde i en gruppe som en opstart til et sponsorudvalg. 

Der kommer også vores herrelandstræner Kasper Sindt til at deltage, og han har fra sit professionelle virke 

også stor erfaring med sponsoratspørgsmål. Det bliver spændende at se, hvad vi kan komme i gang med. Vi 

kommer også til at kigge på elitepenge fra kommuners profileringspulje. Selvfølgelig forskelligt fra 

kommune til kommune, men helt sikkert også en hel del muligheder.  

 

EL - Håber I melder ud information til os klubber, når I kommet et stykke på vej og har noget at præsentere? 

 

ES - Selvfølgelig vil vi gøre det.  

 

TO - Så har vi nået hele vejen rundt på det her repræsentantskabsmøde. Takker alle for fremmødet og for 

jeres engagement her i dag. Stort tak, for at I kom!  
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Deltagerliste – DaFU’s repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015, Scandic Kolding 

 

Forening   Deltagere  Stemmeret 

FF København   Jesper Thøgersen 1  

Strandby Elling   Michael Carøe  1 

AaB   Helge Overgaard 1 

Aalborg Flyers   Jonas Kjær Nielsen 1 

Helsingør   Jonas Hviid  1 

Hafnia   Mille Pedersen  1 

Kolding   Klaus Ravn  1 

Århus FK   Yessika Buchhave 1 

Århus FK   Stefan Dines   observatør  

Vanløse   Alexander Sundsfjord  1 

Vanløse    Merete Øverup observatør  

Askov-Vejen   Ole Blædel   1 

Herlev   Karsten Pliniussen 1 

Rødovre   Esben Larsen   1 

Brønderslev   Jeppe Bisgaard 1 

Brønderslev    Litten Bisgaard observatør  

Karup   Tom Jepsen   1  

Copenhagen   Michael Riis  1 

Frederikshavn   Ib J Severinsen fuldmagt 1 

Jerup    Ib J Severinsen fuldmagt 1 

Skælskør    Helle Fon. Sejrup fuldmagt 1 

     18 

 

Dansk Floorball Union   Thorbjørn Ovedal 1  

   Kim Falgren Vilger 1 

   Helle Fonnesbech Sejrup 1 

   Simon Brodersen 1 

   Luc Bouchara  1  

   Ejner Skræddergaard 1 

                                 6 

Antal stemmeberettiget i alt:    24 

 

Dirigent   Casper Bjerregaard Eskildsen 

Referent   Nils-Ola Nilsson (DaFU) 
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