
 

 

Brøndby den 15. januar 2018 

 

Referat af IT-Udvalgsmøde 
 

Mandag den 8.januar 2018 
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Punkt 1 Godkendelse af referat 

Referat fra 30/10-2017 er desværre ikke gemt. 
 

 Beslutning: 

 TBL ser om referatet kan genskabes. 
 
Punkt 2 Økonomi - budget 

Omdelte dokumenter gennemgået vedr. dels regnskabet for 
2017 og dels budgettet for 2018.  
Det forventes at regnskabet for 2017 ikke overstiger estimeret 
årsafvigelse. 
Budgettet for 2018 (og frem) er ændret idet der er afsat større 
midler til drift ifht. tidligere år. Dette for at synliggøre, at udvikling 
drejer sig om nye tiltag og drift om ”at holde løsningerne i luften”. 
Der var diskussion af økonomien ifht. ”uforudsete” udgifter 
påført budgettet. Ønske om måneds udtræk til udvalget for at 
sikre opfølgningen. 
Vores servere ligger hos Itadel (tidligere TDC) – vi skal have 
gennemgået økonomien og TBL har en aftale med SportsSys 
om at vi skal have tilbud fra andre leverandører om hostingen af 
vores løsning. HO hjælper med gennemgang af relevant data 
når vi får det. 
 

 Beslutning: 

 Der indhentes tilbud vedr. hosting af servere. 

 TBL laver noter vedr. større uforudsete påførte 
udgifter 

 
Punkt 3 Hånd@ 

Ikke nyheder mht. Hånd@ eller HåndOffice udvikling. Stadig 
nødvendigt med optimering af Håndbold app’en pga. IOS og 
Android opdateringer og deraf følgende fejl. 

 
 Beslutning: 

 Ingen 
  



 

 

 
Punkt 4 Overhånd 

Der er lavet tilretninger i Foreningsopgaver idet antal timer pr 
måned påsat og beskrivelse er indlæst pr opgave. Økonomien 
fra Klubbuilding projekt. 

 
 Beslutning: 

 Ingen 
 
Punkt 5 WEB 

Klubbuilding fra Knæk kurven projektet skal implementeres på 
Håndbold.dk. Der er startet projekt som involverer 
kommunikations- og udviklingsafdelingen samt SportsSys og 
firmaet Operate. Skal være klar til primo marts såfremt det er 
muligt. 
I fremtiden skal landsholds data vises på hjemmesiden. 
 

 Beslutning: 

 Klubbuilding projekt i gang 

 Landsholds data implementeres 
 
Punkt 6 Service 

Der er ingen større ændringer i gang. Det er tidligere besluttet af 
MS Office og Windows opgraderingen sker via udskiftningen af 
bærbare. Nedbrud ultimo 2017 skyldes forsøg på at hacke 
Itadel. Efterfølgende startede DNS server i Idrættens Hus ikke 
op korrekt og dhf.dk sites kom som følge deraf ikke op. Sagen 
er blevet diskuteret med leverandøren.  

 
 Beslutning: 

 Ingen 
 
Punkt 7 Næste møde 

Gerne et møde sammen med både Hånd@- og WEB-grupperne 
i uge 15 – 10/4 såfremt det kan lade sig gøre. 
 

 
Punkt 8 Eventuelt 

Vedr. persondataforordningen så der igangsat arbejde for at 
identificere datatyper. DHF har et tæt samarbejde med en jurist 
samt med DIF. 
DIF/DGI er ved at lægge sidste hånd på en vejledning som skal 
kunne benyttes af ”almindelige” håndbold foreninger. 


