
 

 

 
 

REFERAT 
 

Møde 

Mandag den 18. september 2014 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Preben Kaack (PK), Henning Olsen 
(HO), Birger Dahl (BD) (punkt 1 og 2) og Tina Black (TBL) 
Afbud: Frank Smith (FS) 
 

Ad 1 Præsentation 

Kort præsentation af deltagerne i det nye IT-Udvalg. 
LD – HRØ samt DHF’s arrangementsudvalg 
HO – Træner i HRØ forening 
PK – DHF’s arrangemetsudvalg som IT-ansvarlig 
BD – Formand HRØ og bestyrelsesmedlem i DHF 
TBL – Ansat DHF som IT-Projektleder 
FS – Ansat DHF som Turnerings- og IT-chef 

 

Ad 2 ØU ved Birger Dahl 
BD – Kort gennemgang af principper for økonomien. Hvorledes 
er fordelingsnøglerne for de tre IT-grupper – WEB, Hånd@ og 
Service/Support. Ønske om at diskutere adskillelsen af drift fra 
projekter – hvordan vil det kunne lade sig gøre? 
LD – Fordelingsnøglerne baseret på et ønske om at fordele ud-
gifterne for DHF/JHF/FHF/HRØ baseret på antal brugere, antal 
hold og antal ansatte. 
TBL – Fordelingsprincipperne er ikke ændret siden opstart og 
der er grund til at gennemgå dem grundigt. Kan først rettes i 
2015 til 2016 budgettet. 
HO – Indgår projekter i budgetterne? 
BD – Ja. Meget store projekter kan gennem IT-Udvalget ansø-
ge om midler fra DHF (Bestyrelsesafgørelse). Spares der i et 
budget kan midler overføres til et andet. 
TBL – Overførsler er problematiske pga. fordelingsnøglen som 
belaster forskelligt. 
LD – Ønske om at indkalde BD til IT-Udvalgsmøder efter behov. 
BD – Helt OK. 

 

Ad 3 Godkendelse af seneste referat fra IT-Styregruppen 

Referatet blev gennemgået og kommentarer knyttet til de enkel-
te punkter. 
Herefter godkendt. 

Brøndby, den 2. oktober 2014 
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Ad 4 Arbejdsområder 

LD – diskussion af bemandingen af de arbejdsgrupper, der lig-
ger under IT-Udvalget. Det er ansatte uden politisk styring. Der 
kunne være andre måder, at sammensætte grupperne på og 
det skal overvejes grundigt til næste møde.  
Ønske om et fællesmøde med arbejdsgrupperne og IT-udvalget 
for at drøfte behov og målsætninger.  
Der er et generelt ønske om at inddrage foreningerne især i 
forhold til Hånd@-gruppen. 
IT-udvalget ønsker møder i maj 2015 vedr. IT for foreningsfolk 
og ansatte 4 steder i landet. Grundig drøftelse på næste møde 
om dette. 
Svarer vores nuværende IT-Strategi til vores ”kunders” ønsker? 
 
 

Ad 5 Oplæg til budget 2015 
Prognoser ser fine ud for 2015 og følgende år. 
Budget tal til DHF’s Bestyrelses møde i Oktober. 
Sparede midler fra WEB-budget 2014 foreslås overført til 2015 
såfremt de ikke benyttes i 2014. 

 

Ad 6 Eventuelt 
LD – Ønske om at mødes ca. 4 gange årligt. 
HK – En god ide med videomøder så mødefrekvensen kan sæt-
te i vejret, hvis der er behov. 
 
Næste møde den 17. november 2014. 


