
 

 

Brøndby den 1.september 2017 

 

Referat af IT-Udvalgsmøde 
 

Mandag den 14.august 2017 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard, Henning Olsen, Preben Kaack, Frank Smith og Tina 
Black 
 
Referent: Tina Black 
 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat 

1) Økonomi - budget 
2) Hånd@ 
3) Overhånd 
4) WEB 
5) Service 
6) Næste møde 
7) Eventuelt 

 
 
Punkt 1 Mangler afklaring af testerprofil 

 
 Beslutning: 

 Referatet godkendt. 

 LD og FS laver testerprofil 
 
Punkt 2 Budget overskridelser er annonceret på WEB og Hånd@. 

Der har ikke været større overskridelser de seneste år men ny 
hjemmeside kræver større ressourcer af flere årsager og det 
influerer også på Hånd@. 
Besparelser på generel IT og support. 

 
 Beslutning: 

 Overskridelser er acceptabel 

 LD vender dette med FHF & HRØ 

 PK vender dette med JHF 
 
Punkt 3 Flere tilretninger i Hånd@ pga ny hjemmeside. 

Landsholdsdata kommer også i Hånd@, hvilket giver store 
forbedringer for landsholdsledelsen og for visning af statistik på 
hjemmesiden. 
Dommerkort lægges i Håndbold app’en. 
FS – tilretninger på Liga mht. spilletøj og målvogtertøj i op til 3 
sæt hver inkl. fotos. 

 
 Beslutning: 



 

 

 Ingen 
 
Punkt 4 Ingen udvikling på dette. Mangler brugere som nævnt på sidste 

møde. 
 
 Beslutning: 

 Ingen. 
 
Punkt 5 Der arbejdes fortsat hårdt på kodningen af Håndbold. 

Der har været brugerundervisning i maj og juni måned i Jylland, 
Odense og Brøndby. 
Kunne være en rigtig god ide at samle kreds sider når 
kontorerne ”lægges sammen”. 
Sitet ønskes fortsat live i september måned 2017. 
Domænenavnet haandbold.dk er blevet købt af ejeren efter DHF 
tabte sag om overdragelse af domænet. 
 

 Beslutning: 

 Ingen. 
 
Punkt 6 Opgradering af MS Office og Windows skal på plads men vi 

mangler informationer fra Servicegruppen. 
 
 Beslutning: 

 TBL rykker for plan mht. opgradering. 
 
Punkt 7 Næste møde fastsat til mandag den 30. oktober 2017 på DHF’s 

kontor i Brøndby.  
 

 
Punkt 8 Intet til dette punkt. 


