
 

 

 
 

REFERAT 
 

Tirsdag den 10. maj 2016 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Henning Olsen (HO), Frank Smith (FS) 
og Tina Black (TBL) 
 
Afbud: Preben Kaack (PK) 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Ad 2 Økonomi 
 
TBL – Kvartalsbemærkninger er sendt til økonomichefen. Der er 
intet der er ved at stikke af. 
 
 

Ad 3 Hånd@ 

 
DHF’s ØU har ønsket måling af effekt af IT investeringer. De 
indkomne målinger fra kreds/forbund og region sendes til IT-
Udvalget. Der mangler svar fra en kreds.  
 
 

Ad 4 Overhånd. 

 
TBL – Møde med følgegruppe hos SportsSys til demo og aftale 
om test planlagt til uge 20 (flyttet til uge 21). 
 

Ad 5 WEB 
 
Melding om problemer vedr. Composite hos HRØ fra LD. TBL 
afventer henvendelse. 
Arbejde med at specificere ny hjemmeside er i gang. TBL øn-
sker nyskabelse i forhold til HåndboldInfo data og søgninger. 
Beder om input fra brugerne via admin. cheferne. 
 
Tableau – mange projektleder skift hos vores leverandør. Data 
fra DIF og Danmarks Statistik ligger i Hånd@ sammen med al 
vores anden data på kurser, turnering, dommere etc. TBL fore-
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slå udvikling via SportsSys på statistik i HåndOffice og Hånd@. 
Det vil fremover spare os for udvikler udgifter hos et Tableau 
firma samt gøre det lettere for vore konsulenter når de kun skal 
arbejde i Hånd@ og HåndOffice. 
 
LD – ønske om projektopfølgning på store projekter. FS og TBL 
mødes om form og indholdsønsker. 
 
 

Ad 6 Service 
 
Aftalt at der laves opfølgning på webben og service i den for-
bindelse i 4. kvartal. 
Vi afventer Windows 10 opgradering. Ikke aktuelt pt. da Øko-
nomisystemet ikke kan køre på den platform. 
HO – mener at vi roligt kan afvente, da og masser af program-
mer ikke er testet op mod den version endnu. 
 

Ad 7 Næste møde 
 
Møde onsdag 10. august 2016 hos DHF. 
 

Ad 8 Eventuelt 
 


