
 

 

 
 

REFERAT 
 

Telefonmøde 

Mandag den 20. april 2015 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK), Henning Olsen 
(HO), Frank Smith (FS) og Tina Black (TBL) 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
TB – Info om navnekonkurrence. Vinder blev ”Overhånd”, som 
benyttes som arbejdstitel på projekterne Hold- og Foreningsop-
gaver. 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Økonomi 
 
Første kvartals regnskabet viser et plus på alle IT posterne.  
Der vil blive brugt en hel del penge på Hånd@-udvikling i næste 
kvartal for at få tilrettet ønsker til medlemsregistrering og især 
visning af holdkort og spiller data. 
 

Ad 3 Hånd@ 

 
TBL – Gennemgang af sager fra seneste Hånd@-gruppe møde 
samt de to store projekter med estimater.  
LD – Er der behov for ekstra midler til driften? 
TBL – Ikke umiddelbart. TDC opgraderer løbende vores server 
og der holdes skarpt øje med performance så der foretages lø-
bende justeringer. 
LD – Projekterne falder i tråd med Knæk Kurven og frivillighed. 
HO – Enig i, at der skal bruges midler til dette. Det skal være så 
let som muligt, at være frivillig. 
Enighed om at der skal skrives instilling(er) til DHF’s bestyrelse 
vedr. midler til de to projekter i denne uge. Disse rundsendes til 
udvalget til kommentering og hvis der er behov afholder vi et 
ekstra telefonmøde. 
 

Ad 4 WEB 

 
TBL – Medlem af WEB-gruppen er blevet opsagt. I forhold til 
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det fremadrettede arbejde bør der nok udpeges et nyt medlem, 
der kan deltage i dette. Næste møde den 19/5-2015 hvor der 
bl.a. skal planlægges WEB-seminar så vi kan få gang i visioner 
for nyt site(s). 
Fuld enighed vedr. ovenstående. 
 

Ad 5 Service. 
 
TBL – Office 2013 egnet tidspunkt for opgradering skal findes. 
Dette aftales med admin. cheferne. 
 

Ad 6 IT-Strategi 
 
TBL – Tilrettet eksemplar er sendt rundt. Kun redaktionel tilret-
ning. 
FS – Kommunikationsstrategien blev præsenteret på DHF’s se-
neste Bestyrelsesmøde. Denne bliver rundsendt til alle for-
bund/region og kredse så alle kan benytte strategien. 
IT-Strategien er generel og passer meget fint til kommunikati-
ons strategien og der er ikke behov for at ændre teksten yderli-
gere. 
Enighed. 
 

Ad 7 Næste møde 
 
Aftalt til mandag den 8. juni 2015 kl. 17:00. Næste møde ligger 
hos DHF i Idrættens Hus. PK med via Skype eller lignende. 
 

Ad 8 Eventuelt 
 
Intet 


