
 

 

 
 

REFERAT 
 

Mandag den 19. oktober 2015 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK), Frank Smith (FS) 
og Tina Black (TBL) 
 
Afbud: Henning Olsen (HO) 
 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Økonomi 
 
TBL – Grundet ændret praksis vedr. moms er der på trods af 
stigende udgifter færre udvikler timer på både Hånd@, HåndOf-
fice, Håndbold og på dhf.dk. 
Budget udkast er behandlet på DHF’s Bestyrelses møde men 
ikke realitets behandlet, da budgettet fremover skal behandles 
på samme tidspunkt som alle andre budgetter. Udviklingen i 
udgifterne skal specificeres nøje. 
LD – aftaler møde den 26/10-2015 med Birger Dahl om ØU øn-
sker til dokumentation vedr. IT budgetter. 
 

Ad 3 Hånd@ 

 
Der optimeres og udvikles hele tiden. Ny version af Håndbold 
app’en kommer ultimo oktober – forudsat Apples godkendelse. 
 

Ad 4 WEB. 

 
TBL – Der er WEB-gruppe møde den 22/10-2015. Her skal øn-
sker til ny hjemmeside diskuteres så vi kan komme i gang med 
specifikationer. Ønske om ny mobilvenlig hjemmeside i 2016. 
 
TBL – Tableau har leveret en ny version som Claus Rosenbom 
og jeg tester på. Vi håber, at være klar med diverse tilretninger 
medio november. Denne version ser på DIF’s medlemstal og 
befolkningsdato for vores foreninger. Der er lavet mulighed for 
at trække andre typer af data ud så vi kan bygge videre på Tab-

Brøndby, den 28. oktober 2015 



 

 2 

leau visningerne. 
 

Ad 7 Service. 
 
Mange problemer med fællesdrev og Webmail efter planlagt 
strømafbrydelse. Der har været en server, der ikke er kommet 
ordentlig op og den har forårsaget en del forstyrrelser. Service-
gruppen er klar over problemerne. Der er netop installeret ny 
server i Idrættens Hus for at løse problemerne 
 

Ad 8 Næste møde 
 
FS – Vi holder først møde med Birger Dahl (LD, FS og TBL). 
Herefter planlægger vi næste IT-Udvalgsmøde. Formentlig som 
telefonmøde. 
 

Ad 9 Eventuelt 
 
LD – Ønske om at de nye store projekter kommer som selv-
stændige punkter på dagsordenen fremover. 
TBL – Intet problem – sikkert ikke meget at berette på de først-
kommende møder men det vil tage fart. 


