Referat fra årsmøde
Benløse Floorball Club
Onsdag den 22.marts 2017
Deltagere:
Bestyrelsen: Finn Lystrup (formand), Jacob B. Madsen (Næstformand)
og Thomas Brodersen (kasserer)
Medlemmer og forældre til medlemmer under 18 år: Heidi Glass, Charlotte Funder,
Jan Funder, Lisa Christensen, Karsten Seerup-Sørensen, Glenn Huscher, Jeppe
Huscher, Thomas Panzio, Camilla Holm, Sanne Stokholm, Casper Bøge og Kim
Vestergaard.
Sekretær: Susanne Vestergaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2016
4. Budget 2017
5. Foreningsudvikling – den videre proces
6. Supplering af bestyrelsen
7. Eventuelt
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jacob Bjørnsholm Madsen blev valgt
Referent: Susanne Vestergaard blev valgt
2. Formandens Beretning
Formand Finn Lystrup fremlagde sin beretning. Her er hovedtrækkene.
Sportsligt fra sidste sæson:
1. Herre liga vandt over Rødovre 3-2 i kampe og kvalificerede sig til DM-finalen i
Randers. 150-200 Benløsetilhængere fulgte holdet derover. Desværre tabte
Benløse 5-3 til Brønderslev.
2. U20 vandt guld i Frederikshavn med en finalesejr over Rødovre på 7-1.
3. U17 vandt guld i en propfyldt Dansk Kabel TV Arena.
Sportsligt fra nuværende sæson:
1. Herre liga vandt grundspillet og er videre til semifinalerne efter 3-0 i
kvartfinaleserien over Hvidovre.
2. U20 og U17: Begge hold klar til Final 4 – U20 i Frederikshavn 28-29. maj 2017
og U17 under årets ungdomslandstævne ligeså i Frederikshavn 31. marts og 1.
april.
3. U15 Flex har haft udfordringer. Træner og holdleder har kæmpet en sej kamp,
stor ros til dem.
4. U13-A ligger nr. 1 - mangler fortsat 3 kampe.
5. U13-Flex ligger i nederste halvdel af deres række.

6. U11-A ligger nr. 1 - mangler fortsat 5 kampe.
7. U11-Flex ligger nr. 2
8. Dameholdet vandt 1. division øst.
9. Herre 2 placerede sig som nr. 2 i 2. division øst.
10. Herre 3 placerede sig som nr. 8 i Sjællandsserien.
11. Herre 4 placerede sig som nr. 4 i serie 1.
Tiltag i klubregi:
• Motionister med 3 hold, der træner onsdag i Ringsted hal B, onsdag i Bengerds
Hallen og torsdage i Bengerds hallen samt lørdag i asgårdshallen.
• Kids-afdeling med vokseværk: 50-60 børn spiller hver fredag eftermiddag.
Kids-holdene har deltaget i mange stævner, godt arrangeret af holdledere og
forældre.
• Tøseholdet startede som et tirsdagsprojekt med 4 piger. Skolernes floorballdag
havde den ønskede effekt, og der kom flere piger til. Er nu oppe på ca. 20 piger
takket være engagerede trænere og holdledere.
• 60+ startet som et 12 ugers projekt i samarbejde med center for holdspil –
halvdelen af holdet øgede der fysiske form. Holdet er fortsat og har pt. 12
medlemmer.
Arrangementer:
• April 2016: Frivillig fest som tak for hjælpen ved afholdelse af Landsstævnet.
80 personer deltog.
• April 2016: Firma-floorball
• Maj 2016: Stor afslutningsfest med 200 deltagere, uddeling af årspokaler,
gaver m.v.
• Juni 2016: Deltagelse i brobygningsprojekt for kommende 7. klasser i Ringsted
Kommune.
• August 2016: Sæsonstart for de fleste hold.
• November 2016: Skolernes floorballdag med over 1.000 deltagere.
• December 2016: Samarbejdsaftale med Svenske Höllviken, der spiller i den
svenske superliga (SSL). Benløse var på besøg og overværede en af deres
hjemmekampe.
• Februar 2017: Floorballskole i uge 7 i DGI-regi. 65 børn i alderen 7-15 år
deltog.
• Februar 2017: Foreningsudvikling, ca. 25 personer deltog på to aftener, der
foregik med hjælp fra DGI-konsulenter.
• Marts 2017: Ringsted Galla i kongrescenteret med klubbens medaljevindere.
• Marts/April 2017: Ca. 100 spillere deltager i ungdomslandsstævnet i
Frederikshavn.
• Maj 2017: Benløse vært for Superfinale den 20. maj. Medaljekampe for herrer
og damer, SuperKidzLiga og det første 60+ stævne i Danmark.

Medlemstal i Benløse Floorball Club
2015: 240 medlemmer
2016: 286 medlemmer.

Formanden takkede til sidst:
• Tak til Samarbejdspartnere.
• Tak til Sponsorer
• Tak til Ringsted Kommune
• Kæmpe tak til ALLE vores frivillige - de yder et kæmpe stykke arbejde.
3. Regnskab 2016
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016, der bød på et overskud på ca. 120.000,kr. Få et overblik i vedlagte bilag.
4. Budget 2017
Kassereren fremlagde budget 2017, hvori der er budgetteret med et underskud på
34.000,- kr. Budgettet er vedlagt som bilag.
5. Foreningsudvikling – Den videre proces.
Næstformanden gennemgik den videre proces for foreningsudvikling. Benløse Floorball
er i rivende udvikling, mange ting i udviklingen af foreningen er startet op, men hvor
går vi hen nu?
Der venter meget mere arbejde, som først nu går i gang for alvor. Der skal påsættes
navne til udvalg, bestyrelsen skal udstikke nogle retningslinjer, der passer til de
enkelte udvalg.
Frivillige stiller gode spørgsmål, de første udvalgsmøder holdes med den ansvarlige
fra bestyrelsen.
Fremtidig organisering og ønskerne hertil kommunikeres til medlemmerne hurtigst
muligt. Der skal være klare aftaler for opgave organisering.
6. Supplering af bestyrelsen (bestyrelsen har 1-2 kandidater)
Den siddende bestyrelse blev valgt i 2016 for 2 år og var således ikke på valg.
Casper Bøge, tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårig ildsjæl, blev valgt til
bestyrelsen.
Pia Hagbarth, med erfaring fra bl.a. bestyrelsen i AaB Floorball, blev valgt til
bestyrelsen.
7. Eventuelt
Dato for sæsonafslutning i foråret blev drøftet. Sat til 21. april, men forventes flyttet
til onsdag 24. maj.
Fokus på U7-hold for både drenge og piger blev drøftet.
Stævne til sæsonstart for ungdomshold 1. weekend i september 2017 blev drøftet.

