
 

 

Brøndby den 11. maj 2017 

 

Referat af IT-Udvalgsmøde 
 

Mandag den 9. maj 2017 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard, Henning Olsen, Preben Kaack, Frank Smith og Tina 
Black 
 
Referent: Tina Black 
 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat 

1) Økonomi - budget 
2) Hånd@ 
3) Overhånd 
4) WEB 
5) Service 
6) Næste møde 
7) Eventuelt 

 
 
Punkt 1 Kort redegørelse for opsigelse ifht. WEB. 

 
 Beslutning: 

 Referatet godkendt. 
 
Punkt 2 Budget opfølgningen for Q1 har ikke givet anledning til 

ændringer ifht. årsbudgettet.  
 
Punkt 3 Gennemgang af projekt vedr. DHF Planner baseret på omdelt 

materiale. Projektet går ud på at inkludere planner delen i 
Håndbold app’en som alle trænere og holdledere benytter til 
f.eks. holdkort. 
LD – Positiv overfor projektet som helhed men ønsker at vide 
mere om antallet af brugere på nuværende app. Der skal være 
en sammenhæng mellem behov og den samlede udgift til dels 
udvikling og dels timeforbrug i administrationen. 
HO – En ide, at inde ud af hvor mange der benytter AT videoer 
på dhf.dk. 
 
Der er behov for flere personer, der kan teste funktionalitet på 
Hånd@ og HO. Der skal skrives en Hånd@/HO tester profil 
 
Beach delresultater kan fremover indtastes i Håndbold app’en. 
 
Henvendelse fra Mediaconnect vedr. levering af håndbolddata 
blev behandlet. Anmodningen blev afvist. 



 

 

 
 Beslutning: 

 TBL prøver at skaffe data på brugen af DHF Planner. 

 TBL skaffer GA data på AT video visning på dhf.dk. 

 LD og FS skriver en ”tester profil”. 

 TBL skriver svar til Mediaconnect. 
 
Punkt 4 Der er ikke undervist flere ansatte i brugen af forenings- og 

holdopgaver. Et problem at ansatte ikke er klædt på til at hjælpe 
foreningerne. 

 
 Beslutning: 

 FS bringer dette til bestyrelsen. 
 
Punkt 5 Der arbejdes hårdt på kodningen af Håndbold.dk og på seneste 

møde i WEB-gruppen blev der truffet beslutninger om nyheder 
og nyhedsbreve. 
Der er et issue mht. test af løsningen og det kan betyde en 
forsinkelse af projektet. 
Sitet ønskes live i september måned 2017. 
Domænenavnet haandbold.dk er ejet af tredje part og vores 
jurist kæmper pt. for at få overdraget ejerskabet. Vi har købt 
haandbold.info og ejer andre domænenavne som kunne bruges 
i tilfælde af at vi ikke får det ønskede domæne. 
Kommercielle hensyn kan komme i spil mht. andet 
domænenavn. 
Kort demo af sitet. 
 

 
 Beslutning: 

 FS bringer testissue til bestyrelsen. 

 TBL vender domæneproblemet med kommunikation 
og kommerciel afdeling. 

 
Punkt 6 Ny aftale er forhandlet hjem med vores nuværende leverandør 

service delen. Meget tilfredsstillende. 
Opgradering af MS Office og Windows skal på plads herefter. 

 
 Beslutning: 

 TBL aftaler plan med leverandøren mht. opgradering. 
 
Punkt 7 Næste møde fastsat til mandag den 14. august 2017.  

Giver tid til at gennemgå eventuelle indstillinger inden næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Punkt 8 Intet til dette punkt. 


