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Punkt 1 Økonomi - 2018 

Omdelte dokument gennemgået vedr. nuværende status for 
2018.  
Der er luft i budgettet til at igangsætte mange mindre projekter 
og dette sker løbende. Det går rimeligt stærkt når der kommer 
mere end en udvikler på. 
Sportsys har været stærkt belastet af bl.a. GDPR opgaver for 
DBU det seneste halve år. 
Udvalget fandt det vigtigt, at det resterende budget på WEB-
delen anvendes til de planlagte, men endnu ikke igangsatte 
opgaver. Det forlyder, at der skal iværksættes en WEB-analyse, 
hvortil der ikke er afsat midler i budgettet. Denne analyse må i 
givet fald finansieres via en tillægsbevilling. 
Såfremt der er ultimo oktober kan forudses at ikke alle midler vil 
blive brugt skal der ses på om det er muligt at hensætte til et 
større projekt som kan igangsættes nov/dec men først afsluttes i 
2019. 
 

 
Punkt 2 Økonomi budget 2019 og prognoser 

Omdelte dokumenter blev gennemgået. Budgettet for 2019 på 
lidt mindre niveau end 2018. Herefter stigning i IT-udgifterne. 
I 2019 ønskes en gentagelse af vurdering af Service kontrakten. 

 
 Beslutning: 

 TBL gennemgår tallene for evt. mindre fejl. 

  
 
Punkt 3 Status – Hånd@, WEB og Service 

Der er lavet mange tilretninger i Hånd@ og HO men få store 
ting. Dog er Landsholdsdelen næsten på plads i Hånd@ inkl. 
statistik udtræk. Næste del bliver WEB delen, jf. også pkt. 1. 
Planner kommer live inden for kort tid på Håndbold app’en. 
Begge dele blev vist til udvalget. 
Ingen nyheder vedr. Service. 

 
 



 

Punkt 4 Fremtiden 
Der er indkaldt til møde den 3/10-2018 i en af bestyrelsen 
nedsat arbejdsgruppe vedr. ny IT struktur. 
Der er indkaldt politikere og administrativt personale. LD og TB 
deltager. 
Gruppens kommissorium er at søge tilvejebragt en struktur, hvor 
IT er forankret administrativt i DHF med reference til 
bestyrelsen. 
Gruppen skal udarbejde en indstilling til bestyrelsen herom. 
Bestyrelsen skal herefter – i givet fald – indstille til 
Repræsentantskabet til årsmødet i 2019. 
 

 
Punkt 5 Næste møde 

Telefonmøde 29/10-2018 kl. 17:00 
 

 


