
 

 

 
 

REFERAT 
 

Møde 

Mandag den 17. november 2014 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK) via FaceTime, 
Henning Olsen (HO), Frank Smith (FS) og Tina Black (TBL) 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Hånd@ 
TBL – ”ønskeliste” fra seneste Hånd@-gruppemøde blev gen-
nemgået. Ønskerne skal til SportsSys og estimeres for antal ti-
mer.  
Budgettet for Hånd@ er accepteret af DHFs bestyrelse og in-
deholder kr. 990.000 Hånd@, 200.000 Håndboldskole samt  
80.000 licens til Kamprapporter. Budgettet er til både drift (f.eks. 
TDC server, licens/certifikat, Dibs/Nets/Teller til Håndboldskole) 
og udvikling (Hånd@, HåndOffice, HåndboldInfo, Håndbold 
App.).  
Såfremt 2015 udviklingsønskerne ikke kan indeholdes i budget-
tet kan det blive aktuelt, at søge om midler men Hånd@-
gruppen prioriterer og IT-udvalget kommer ind over prioriterin-
gerne såfremt der er behov. 
TBL – Der er ingen HO repræsentanter i Hånd@-gruppen. Da 
der kommer til at blive udviklet mere og mere på HåndOffice de-
len vil det nok være en fordel med foreningsrepræsentant(er) i 
Hånd@-gruppen. 
HO – Måske relevant med kik på vores TDC løsning? 
PK – Der skal kunne spares mange penge før det bliver aktuelt. 
TBL – Enig, da vi har svært at leve med nedbrud og lange svar-
tider ved eventuelle server problemer. 
 

Ad 3 WEB 

TBL – Med assistance fra firmaet Youneed:us er der ved at bli-
ve lagt sidste hånd på en kommunikationsstrategi. Når denne er 
færdig og godkendt af DHF’s bestyrelse så skal den ud at ar-
bejde også lokalt. 
Der er afsat penge på WEB budgettet til ”seminar” hvor WEB-
gruppen skal drøfte ønsker og muligheder til vores fælles WEB 
platforme i forhold til kommunikationsstrategien. 
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WEB-budgettet er i 2015 på kr. 520.000 til drift og udvikling. 
IT-Udvalget udtrykte ønske om at få Google statistik tal for de 
forskellige websites plus tallene fra DHF sitet. 
 

Ad 4 Service 

FS – Godt samarbejde med Servicegruppen som leverer efter 
forventning og opdaterer softwaren regelmæssigt. Helpdesken 
fungerer OK. 
Da DHF flytter i 2016 sammen med HRØ vil det ikke være hen-
sigtsmæssigt, at skifte leverandør før efter skiftet. Derfor bliver 
der først i ultimo 2015 bedt om tilbud fra servicegruppen og an-
dre vedr. fremtidig aftale. Der er 6 måneders opsigelse på nu-
værende aftale. 
 

Ad 5 Strategi og rammer. 
LS – Den tidligere fremsendte IT-Strategi skal drøftes på næste 
møde sammen med en forhåbentlig klar kommunikationsstrate-
gi så vi får styr på om strategien skal tilrettes og i hvilket om-
fang. 
Budgetterne skal inddeles i drift og udvikling. Fokus på optime-
ring af driften. Nyt emne til dagsorden skal være Økonomi. 
Tidligere har der været ønsket møde mellem IT-udvalget og 
Hånd@- samt WEB-grupperne. Dette forsøges placeret efter 
næste IT-udvalgsmøde. 
PH – Som nyt medlem er det et stort ønske med en grundig 
gennemgang af Hånd@, HåndOffice, HåndboldInfo og Hånd-
bold app’en. 
TBL – demo på næste møde. 
 

Ad 6 Næste møde 
Aftalt til mandag den 12. januar 2015 kl. 17:00 i Brøndby. 
 

Ad 7 Eventuelt 
Intet. 


