
 

 

 
 

REFERAT 
 

Telefonmøde 

Mandag den 9. marts 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. 
 
FS – Information vedr. svar fra DIF’s jurist vedr. vores frem-
gangsmåde i forbindelse med medlemsregistrering og elektro-
nisk holdkort. Der er intet problem i vores hidtidige fremgangs-
måde og der er ikke behov for tiltag. Orientering vedr. denne 
sag til bl.a Hånd@-gruppen. 

 

Ad 2 Økonomi 
 
Ønsket om, at få hensat kr. 110.000 til Tableau udvikling i 2015 
er accepteret af revisionen og der er accept fra økonomi og re-
vision. 
 
 

Ad 3 Hånd@ 

Der holdes møde med SportsSys den 5/3 om Holdopgaver og 
den 12/3 om Foreningsopgaver. Deltagere er Frank Bjerre-
gaard, Brian Nielsen der begge er i Hånd@-gruppen samt Per 
Jensen, HRØ og TBL. Desuden den 12/3 deltager Lars Brøn-
serud som ekspert på Knæk Kurven behov. 
 
Elektronisk holdkort og medlemsregistrering er gået super fint. 
LD – Der er ikke overvældende mange protester i HRØ bortset 
fra de rækker, der er startet ved sæson start. 
FS – Til det gavnlige for dommerne, at de kun skal lede kampe 
og ikke bekymre sig om spillere og holdkort. 
TBL – Visning af spiller på kampe på HåndboldInfo. Vores jurist 
skal spørges om dette kan være et problem. 
 
TBL – Der skal estimat på App tilretning til Windows mobiltele-
foner. 
 

Brøndby, den 19. marts 2015 
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Ad 4 WEB 

TBL –Google Analytics data rettet og sendt ud. 
Stort ønske om et seminar for WEB-gruppen men DHF’s delta-
ger i gruppen er noget presset for tiden og det er vigtigt, at hun 
deltager. Egnet tidspunkt findes snarest. 
LD – Noget nyt om Kommunikations strategi? 
FS – På næste DHF Bestyrelsesmøde den 11/4. 
LD – Ønske, at strategien kommer med som punkt på næste IT-
Udvalgsmøde. 
 

Ad 5 Service. 

TBL – Office 2013 er en del af den pakke vi betaler for. Eg-
net tidspunkt for opgradering skal findes. Dette aftales med 
admin. cheferne. 

 
 

Ad 8 Næste møde 
 
Aftalt til mandag den 20. april 2015 kl. 17:00. Næste møde er et 
telefonmøde. 
 

Ad 9 Eventuelt 
 
TBL - Info om navnekonkurrence til hold- og foreningsopgaver. 


