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Møde 

Mandag den 12. januar 2015 

 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK), Henning Olsen 
(HO), Frank Smith (FS) og Tina Black (TBL) 

 

Ad 1 Godkendelse af referat 

Godkendt uden bemærkninger. 
 
LD – der skal en reminder til DHF udvalg vedr. proceduren for 
ansøgning af ekstra bevillinger, der involverer IT. Disse ansøg-
ninger skal først til IT-Udvalget til behandling og godkendelse. 
Herefter sørger IT-udvalget for de nødvendige papirer til DHF’s 
bestyrelse. 

 

Ad 2 Økonomi 
 
TBL redegjorde for 2014 økonomien.  
Der er brugt ca. kr. 70.000 for meget på Hånd@ budgettet – 
hovedårsagen er flytning af udgift på kr. 52.000 som ikke har 
været placeret korrekt det seneste budget år. TBL fik flyttet be-
løbet efter snak med økonomichefen. Resterende overforbrug 
skyldes primært elektronisk holdkort. 
Der er brugt ca. kr. 260.000 for lidt på WEB-budgettet - hoved-
årsagen til dette er, at ca. 100.000 til Tableau ikke er blevet 
brugt grundet problemer med, at få forbrugt tid hos leverandø-
ren til dels undervisning og dels medlevering af data fra 
Hånd@. 
IT-Udvalget ønsker, at få hensat kr. 110.000 til Tableau udvik-
ling i 2015. 
Service budgettet er positivt. 
 

Ad 3 Hånd@ 

De større sager, der er nævnt på sidste møde har været hos 
SportsSys til grov estimering.  
Hånd@-gruppen holder møde den 26. februar 2015. (Per Jen-
sen, HRØ er inviteret med som HRØ specialist på holdkort og 
medlemsregistrering og SportsSys deltager med 2 mand til sid-
ste del af mødet hvor sagerne skal diskuteres og prioriteres) 
 
FS – En privat person, der er jurist, har henvendt sig vedr. 
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HåndOffice og Persondataloven. Vi forventer ud fra hans mails 
en videreudvikling af sagen. 
DHF’s jurist har været rådført under hele forløbet med med-
lemsregistrering og elektronisk holdkort. Ingen datafølsomme 
personlige oplysninger indgår i systemet. 
Vi har henvendt os til DIF jurist vedr. sagen og bedt om en vur-
dering. 
DHF’s Bestyrelse bliver orienteret på næste møde. 
 

Ad 4 WEB 

Kører fornuftigt og der bliver løbende lavet mindre tilretninger. 
Vi skal have set på om der skal laves tilretninger så sitet bliver 
mere mobil venligt. Problemet er, at vi ikke ved hvorledes vores 
sites skal videreudvikles og derfor skal der ikke bruges formuer 
nu på mobilvenlige tilretninger. 
WEB-gruppen indkaldes inden længe til møde/workshop om 
ønsker og muligheder. 
LD – Ønsker Google Analytics data rettet da der er en mindre 
fejl og gerne en analyse af hvem, der benytter vores sites – hvis 
muligt. 
TBL – GA data bliver rettet og sendt til udvalgets medlemmer. 
PK – Måske DHF skulle undersøge om der er studerende inden 
for f.eks. multimedie design eller lignende som gerne vil analy-
sere vores sites som en del af deres studie. 
 

Ad 5 Service. 

Fungerer stadig fornuftigt og der bliver først taget initiativ til 
at undersøge andre udbydere når vi er flyttet. 

 

Ad 6 IT-strategi (forudsætter en godkendt kommunikationsstrategi) 
 
Der er endnu ikke en ny godkendt kommunikationsstrategi. IT-
strategien som den foreligger kan sagtens anvendes indtil 
ovennævnte er på plads. 
 

Ad 7 Demo af Hånd@, HåndOffice, HåndboldInfo og Håndbold app 
 
Alle systemer blev gennemgået. 
 

Ad 8 Næste møde 
 
Aftalt til mandag den 9. marts 2015 kl. 17:00. Næste møde er et 
videomøde. 
 

Ad 9 Eventuelt 
 
Intet. 


