
 

 

 
 

REFERAT 
 

Onsdag den 17. februar 2016 
 
 
Telefonmøde deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK), 
Frank Smith (FS) og Tina Black (TBL) 
Afbud: Henning Olsen (HO) 
 
 

Ad 1 ”Håndboldspilleren i centrum” 

 
LD – Kort gennemgang af projektet. Hvad ligger der af IT og IT-
økonomi i dette? 
TBL – Isoleret set er der ingen påvirkning af anden eksisteren-
de IT. Det kan komme på tale at udveksle login oplysninger 
med HåndOffice således, at man fra HO kan komme direkte til 
Hic siden. Men der er ikke lavet specifikation eller økonomi på 
den del. Der er ikke IT-økonomi før 2018 i det specificerede 
projekt. 
FS – Bestyrelsen skal se på økonomien fra 2018 og frem og 
placeringen af udgiften. Generelt skal fordelingsnøgle og IT-
økonomi drøftes. 
LD – Enig i at det er vigtigt at vide hvad der ligger af IT og om vi 
kan effektivisere når alle eksisterende poster er identificeret. Er 
alle udvalgsformænd orienteret om, at IT skal ind over IT-
Udvalget? 
FS – Der bør være fokus på den del og man skal være skarp på 
at få IT identificeret. 
 

Ad 2 Status på Overhånd 
 
TBL – møde i sidste uge med SportsSys vedr. især dublethånd-
tering som har været et emne i længere tid. Det har desværre 
ikke været muligt, at få del-leveret en dubletløsning. En metode 
så foreningerne får stor mulighed for at gennemgå og sammen-
lægge dubletter blev specificeret. Økonomien er fin og forvent-
ningen er at der overordnet leveres som forventet. 
 

Ad 3 Hvorledes skal der laves evaluering til DHF’s bestyrel-
se af IT-projekter? 

FS – Det er en mundtlig beretning fra udvalgsformændene. Øn-
sket er en status på økonomi og det faglige af projekter siden 
2014. 
LD – Der skal ligeledes laves en måling af effekten på imple-
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menterede projekter. Metoden skal findes og hvem skal spør-
ges? 
FS – Syntes, at der skal stilles 3-5 simple spørgsmål således, at 
det ikke belaster kontorerne med dybdeborende analyser. TBL 
og FS laver udkast i den kommende uge og sender til udvalget 
til syn inden det sendes videre. 
 
 

Ad 4 Næste møde 

 
Tirsdag den 15/3-2016 kl. 17:00 eller torsdag den 17/3-2016 kl. 
17:00 hos DHF, Idrættens Hus. 
 


