
 

 

 
 

REFERAT 
 

Tirsdag den 15. marts 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 – Regnskabet for 2015 ser meget fornuftigt ud men jeg har 
ikke fået de endelige tal fra økonomiafdelingen, da der lige har 
været revision. 
Der er et mindre minus på udvikling og et mindre overskud på 
drift i Hånd@ budgettet men samlet et mindre overskud. 
Der er samlet et mindre overskud på WEB-budgettet. 
Der er et større overskud på Service/support budgettet. 
 
 

Ad 3 Hånd@ 

 
Velfungerende systemer. 
Stort ønske om udvidet statistik på holdkort således, at det er 
muligt bedre at følge med i hvornår holdkort bliver udfyldt. 
Mødeoprettelse, brugersammenlægning og dubletværktøjer har 
høj prioritet. 
Der skal oprettes brugergrupper i forbindelse med Overhånd 
projektet – det bliver forankret lokalt, så TBL ikke bliver flaske-
hals. 
DHF’s ØU har ønsket måling af effekt af IT investeringer. Det 
omdelte dokument blev gennemgået og godkendt. Bliver sendt 
til kredse/forbund/region snarest. 
 
 

Ad 4 WEB. 

 
TBL – WEB-gruppen holdt møde 9/3-2016 med deltagelse af 
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SportsSys hvor emnet var ny hjemmeside. WEB-gruppen anbe-
faler skift til en samlet hjemmeside Håndbold.dk med lokale un-
dersider.  
SportsSys er blevet bedt om at estimere økonomi og tidsplan i 
forhold til de ønsker, der er pt.  
Arbejde med at identificere ønsker kommer til at foregå i den 
nærmeste fremtid. 
 
PP fra mødet blev fremvist til IT-Udvalget som støtter fuldt op 
om projektet. 
 
 

Ad 5 Service. 
 
Ingen generelle problemer pt. 
Sideline er kommet på som post på seneste regning efter flyt af 
servere. 
Opgradering til Windows 10 og Office 2016 er planlagt til maj 
2016. Men da økonomisystemet ikke kan køre på Windows 10 
kan tidsplanen blive rykket. Servicegruppen undersøger pro-
blematikken. 
 
 

Ad 6 Næste møde 
 
Mødedatoer er ved at blive undersøgt men det bliver i maj 2016 
hos DHF. 
 

Ad 7 Eventuelt 
 


