
 

Brøndby den 27. februar 2019 
 
Referat af IT-Udvalgsmøde 
 
Mandag den 25. februar 2019 (telefonmøde) 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard, Henning Olsen, Preben Kaack og Frank Smith 
 
Referent: Tina Black 
 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat 

TBL – HostNordic løsning vedr. kryptering er ikke på plads. Vi 
afventer udmelding. Løsning med Adobe Acrobar Pro kryptering 
er sendt til kredse/forbund/region. 
Godkendt 
 

 
Punkt 2 Økonomi – 2018 og 2019 

Regnskab for 2018 er ikke endeligt. På Hånd@ og 
Håndboldskoler er et mindre overforbrug på ca. kr. 9.000.. På 
Web et underforbrug på ca. kr. 160.000. På Service et mindre 
overforbrug på ca. kr. 12.000. 
Budget 2019 er godkendt. Hånd@ og Håndboldskoler samt 
WEB ligger en smule under 2018 budgettet og Service ligger 
højere primært grundet ny system – Risma til håndtering af bl.a. 
interne kontroller forårsaget af databeskyttelsesforordningen. 
 

 
Punkt 3 Status – Hånd@, WEB og Service 

Der er arbejdet en hel del på Foreningsopgaver som er affødt af 
Knæk kurven projektet. Der kommer både ny version i 
HåndOffice og i Håndbold app’en.  
Der var spørgsmål vedr. formidling af informationer af de nye 
større ting. TBL – tager snak med Udviklingschefen om dette. 
På WEB ligger spillertrupper på alle landshold med mulighed for 
at fremsøge statistikker på kampe, spillere og official. Der bliver 
lavet nye søgemenuer så der kan søges på alt landsholds data. 
WEB – ny aftale er lavet med nuværende leverandør og data 
bliver flyttet maj/juni når vores nuværende turnering er på plads. 
 

 
Punkt 4 Status på IT-Struktur 

Der er sendt mail ud vedr. indstilling til IT-gruppen. Første møde 
forventes primo april hvor også de nuværende medlemmer af 
IT-udvalget deltager. 
 

 
Punkt 5 Indstilling 

Indstilling vedr. program til styring af det visuelle indtryk både 



 

hos DHF og kredse/forbund/region. 
LD – Mener at indstillingen skal besluttes af den gruppe der skal 
arbejde med dette fremadrettet. 
PK – Savner argumenter for dette værktøj og evt. andre 
sammenligning med andre produkter. 
HO – Meget fint med ensrettede profilering men prisen lyder høj. 
TBL – Redegjorde for nogle af de ”problemer” der ligger i at 
ensarte som det ser ud pt. 
FS – højt ønske at fremstå professionelt både lokalt og centralt. 
Alle er enige i fornuften i dette men der er et ønske om mere 
dialog og afklaring af mulighederne mellem 
kommunikationschefen og administrationscheferne. 
LD – Indstillingen efter afklaring på førstkommende møde. 
 

 
Punkt 6 Eventuelt og næste møde 

Intet til eventuelt. 
 
Næste møde primo april 2019. 
 

 


