
 

 

 
 

REFERAT 
 

Tirsdag den 25. august 2015 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Henning Olsen (HO), Preben Kaack 
(PK), Frank Smith (FS) og Tina Black (TBL) 
 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Økonomi 
 
Tilfredshed med budget opfølgningen fra ØUs side. 
Der arbejdes med budgetudkast som skal være klar tidligere 
når det drejer sig om IT end andre områder. 
Hånd@-gruppemøde er flyttet til primo september og der er 
WEB-seminar anden uge af september – her skal forventnings-
niveauet sættes. 
 

Ad 3 Hånd@ 

 
E-certifikater er på plads samt diverse tilretninger i løbet af 
sommerferien. 
Stort ønske fra HRØ med lovligt-ulovligt hold skal kodes inden 
udgangen af september. 
Dubletter har høj prioritet og der arbejdes hele tiden på at opti-
mere løsningen i Hånd@. HandOffice løsning skal testes grun-
digt af udvalgte foreninger, når den er på plads. 
 

Ad 4 Oplæg til DHF’s bestyrelsesmøde 

 
Tidslinje er sendt til LS og FS. 
FS – der er i princippet GO til de to store opgaver. 
TBL – klæder FS på mht. til ønsker og det foreløbige økonomi 
oplæg. 
 
* DHF’s bestyrelse godkendte de to indstillinger på møde den 
27. august 2015. 
 

Brøndby, den 2. september 2015 
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Ad 5 Budget og tidslinje de næste 3 år 

 
Tidslinjer for Hånd@ opgaver sendes til udvalget. Det nye er 
kun oplæg fra TBL og skal gennem behandling i Hånd@-
gruppen. 
Budgettet for WEB afhænger dels af ønsker fra WEB-seminar 
og dels af struktur ændringer i JHF. 
 

Ad 6 WEB. 
 
TBL – Demo af Tableau som det ser ud pt. Der arbejdes stadig 
fra Insparis side med at optimere på løsningen som indeholder 
DIF medlemstals data i denne første version. 
 
WEB-Seminaret bliver afholdt 10.+11. september. Der kommer 
foredragsholder/e og vi skal have en grundig diskussion af øn-
sker og muligheder i forhold til vores WEB.  
IT-Udvalget skal have referat fra seminaret tilsendt. 
 
TBL – tilbud fra Acto vedr. tilretninger til nyhedsbreve og artikler 
er en smule bekosteligt og kan ikke indeholdes i det nuværende 
WEB-budget. 
FS og LD – der skal findes alternativ finansiering. 
 

Ad 7 Service. 
 
TBL – Office 2013 egnet tidspunkt for opgradering skal findes. 
Dette aftales med admin. cheferne men er endnu ikke sket. 
 
FS – Næste tjek af priser og leverandør efter flytning – ultimo 
2016. 
 

Ad 8 Næste møde 
 
Tirsdag den 29/9-2015 kl. 19:00 hos DHF, Idrættens Hus. 
 

Ad 9 Eventuelt 
 
Intet 


