
 

 

 
 

REFERAT 
 

Mandag den 2. februar 2017 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Henning Olsen (HO), Frank Smith (FS) 
og Tina Black (TBL) 
 
Afbud: Preben Kaack (PK) 
 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Økonomi 
 
TBL – Det endelige regnskab for 2016 er ikke frigivet men der 
er kun mindre afvigelser på IT regnskabet. Kort om fordelings-
nøglen. 
 

Ad 3 Hånd@, HåndOffice og Håndbold app. 

 
TBL- Håndboldskole projekt kører og styres af Claus Rosen-
bom. Almindelige håndboldskole tilretning i de første to måne-
der af året som sædvanligt op til tilmeldingsstart. Der arbejdes 
med Landshold – spillere, kampe, statistik mv. Alt data skal 
overflyttes fra to gamle Access databaser til Hånd@. Dispensa-
tionsanmodninger er mindre projekt som er klar til sæson op-
start.  
 

Ad 4 Overhånd. 

 
TBL - Foreningsopgaver klar til at gå live på HO og på Hånd-
bold App mangler sidste test før vi går live. 
Test stadig et stort issue. Ikke let at finde foreningsfolk til den 
opgave. 
Undervisning af jyske ansatte i uge 6 i hold- og foreningsopga-
ver så de er klar til at undervise deres foreninger. 
 

Ad 5 WEB 
 
Den aftalte 3 mdr. opsigelse på dhf.dk løsningen hos Compo-

Brøndby, den 17. februar 2017 



 

 2 

site blev ikke overholdt. Hostingen er nu betalt for et år. Li-
censer til Composite betales pr. kvartal. 
Der er fuld gang i udviklingen af Håndbold.dk og seneste ver-
sion er testet. Ny kommer op indenfor kort tid. Link til site sen-
des til udvalgets medlemmer. 
 

Ad 6 Service 
 
FS – Der arbejdes med tilbud fra to leverandører. 
TBL – Opgradering til Office 2016 og Windows 10 planlægges 
og tager sikker sted indenfor de næste 2 måneder. 
HO – En god ide at opgradere nu. 
 

Ad 7 Næste møde 
 
Mandag den 8/5-2017 kl. 17:00 på DHF’s kontor. 
 

Ad 8 Eventuelt 
 
Intet 


