
Beretninger
Formanden/bestyrelsens beretning
Af Laila Lauritzen

Vi har i bestyrelsen i 2011/2012 fortsat arbejdet med at hverve nye frivillige til de tekniske grupper. Udover  
dette har vi arrangeret nogle hyggelige FKO aftener, i alt to stk., hvor de frivillige har haft mulighed for at 
mødes uden for serverrummet. Disse aftener har bestået af fællesspisning og derefter en aktivitet. 

FKCamp blev i 2011 afholdt d. 14.-16. oktober med forskellige aktiviteter, dette var en mulighed for de 
frivillige, til at arbejde på tværs af grupperne i lidt større stil, samt præsentere og debattere idéerne for  
FKO's fremtid. FKCamp indeholdte denne gang GoCart tur, fællesspisning fredag og lørdag, samt brunch om  
lørdagen samtidig med at de frivillige fik installeret FKOs nye firewall i den weekend.

I november afholdt bestyrelsen, med stor succes, julefrokost på Cafe Kræz. Til arrangementet var frivillige 
såvel  som  pensionister  i  foreningen  indbudt.  Det  var  en  festlig  aften,  og  en  god  afslutning  på  året  i  
kollegienet.

November skulle vi finde en ny daglig leder, da Laila Lauritzen har valgt at opsige sin stilling. Vi nedsatte 
derfor i  bestyrelsen et ansættelses udvalg.  Efter en runde med jobansøgninger og ansættelsessamtaler,  
valgte udvalget at tilbyde Christian Ejlskov Hansen stillingen som daglig leder. Christian Ejlskov Hansen er 
blevet ansat pr. 15/11 2011. Vi er i bestyrelsen glade for at kunne byde Christian velkommen i FKO.

Christian Ejlskov Hansen har senere fået tilbudt et andet job som passer  bedre i forhold til hans studie.  
Christian har derfor opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 1. februar. Vi i bestyrelsen har derfor ansat Isabel 
Friis som ny daglig med start primo februar 2012. Bestyrelsen ønsker hende velkommen i FKO. 

Beretning fra tidligere daglig leder (februar 2011 – november 2011)
Af Laila Lauritzen

Jeg har i november valgt at opsige min stilling som daglig leder ved FKO, da jeg er blevet tilbudt et job som 
passer bedre til min uddannelsesprofil. Derfor er Christian Ejlskov Hansen pr. 1. december blevet ansat som 
ny daglig leder ved FKO, hvor han i samarbejde med teknisk medarbejder, Jan Christensen, skal varetage 
den daglige drift. Fra 15. november til 1. december har Christian været under oplæring af mig, hvorefter  
han pr. 1. december har stået på egne ben.

I daglig leders stilling ligger kontakten til FKO's samarbejdspartnere og leverandører samt FKO's brugere. 
Derudover ligger sekretæropgaver for bestyrelsen, varetagelse af de frivilliges interesser samt samarbejde 
med FKO's administrator.

Brugersupport  og  brugeroprettelser  udgør  en  væsentlig  del  arbejdet.  Brugeroprettelserne  er  stærkt  
koncentreret  omkring  februar  og  september  hvor  der  er  studiestart,  mens den almene  brugersupport  
primært omhandler guide til  installation af trådløse routere eller generel formidling om hvorledes man  
logger ind mm.



Samarbejdet med FKO's administrator fungerer fint. Størst fokus er der på styringen af FKO's økonomi, hvor  
der normalt  foretages budgetopfølgning hver 2. måned. Dette sikrer,  at bestyrelsen altid ved, hvordan 
FKO's økonomi udvikler sig og derved undgår overraskelser, når regnskabet foreligger.

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet har jeg som daglig leder også en del arbejde. Der er forberedelse op 
til mødet samt referatskrivning efter mødet. Tidsmæssigt varierer dette alt efter hvor mange projekter, der  
er i gang i FKO.

I det forløbende år har jeg i stillingen som daglig leder, bl.a. beskæftiget mig med flere projekter såsom  
indkøb af firewall, sociale arrangementer for frivillige og senest ansættelse og oplæring af afløseren for mig  
selv på posten som daglig leder.

Jeg vil ønske Christian velkommen til foreningen og det fremtidige arbejde som daglig leder. Samtidig vil jeg 
sige tak for et godt samarbejde med bestyrelse, frivillige og andre der har været med til at forme og drive  
kollegienet som et højtydende, stabilt og prisbilligt netværk.

Beretning fra ny daglig leder
Af Christian Ejlskov Hansen

Jeg overtog stillingen som daglig leder i FKO fra 1. december 2011, hvor jeg fra den 15. november og to 
uger  frem  var  under  oplæring  af  tidligere  daglig  leder,  Laila  Lauritzen.  Mit  kendskab  til  FKO  inden  
ansættelsen var begrænset, og jeg er derfor i gang med at sætte mig ind i foreningens og daglig leders 
opgaver.

I løbet af min første par måneder i FKO er en del af tiden blevet benyttet til at blive sat ind i FKO's daglige  
drift og brugersupport. Desuden har jeg været med i mit første bestyrelsesmøde og i planlægningen af  
dette, samt alle forberedelserne til Repræsentantskabsmødet.

Obs. Christian fratrådte stillingen som daglig leder ultimo januar pga. et andet jobtilbud. Det har betydet at  
tidligere daglig leder, Laila Lauritzen, er midlertidig daglig leder indtil der ansættes en ny daglig leder i løbet  
af februar.

Beretning fra teknisk medarbejder
Af Jan Christensen

Som altid går der meget tid med div. brugersupport og brugeroprettelse. Det er dog blevet 
væsentlig nemmere nu, eftersom der er blevet implementeret et nyt brugersystem. 
Brugersystemet har direkte support for automatiseret import af brugere fra 
Kollegieboligselskabet. Ligeledes er der forberedt  understøttelse for import fra andre 
boligselskaber – såfremt vi i fremtiden får en aftale med andre boligselskaber.

I forbindelse med at kollegienets backbone til 10Gbit, kan kollegient nu tilbyde gigabit ud til 
mange af vores medlemmer. Dette kræver dog at de enkelte medlemmer opgraderer deres 
interne netværksudstyr. En del tid er derfor også gået med at kontakte de forskellige kollegier og 
forklare dem mulighederne. En del kollegier har allerede sagt ja til at opgradere deres interne 
netværk, og jeg har i den forbindelse været ude (sammen med Netgruppen) ved disse kollegier og 
skiftet udstyret. 



Til slut kan det nævnes at jeg har været i dialog med Guldsmedevænget omkring opgradering af  
deres 2 Mbit APL linje til en singlemode fiber forbindelse. Guldsmedevænget har accepteret dette, 
og vi forventer at de bliver koblet på fiber i marts 2012. 

Beretning fra servergruppen
Af Mike Rostermund

I det forgangne år har fokus været på at få nye serverstruktur i brug. I samme omgang bliver web 
og mail ikke oprettet til nye brugere. De mails der allerede er oprettet tidligere er dog ikke nedlagt 
endnu.

Maillist, mail og DNS servere er næsten færdig opsat, men er ikke helt afsluttet endnu. Når 
mailserverne er opsat og kan tages i brug, vil de stadig aktive bruger-mailkonti blive nedlagt.

De servere der er flyttet ind i vores nye virtuelle serversetup, indebærer følgende maskiner:

•IRC (Internet Relay Chat): hovedsagligt brugt som chat mellem de frivillige
•DHCP: Tildeling af adresser internt på FKO's netværk
•Login: Styrer selve login.kollegienet.dk hjemmesiden samt funtionaliteten der ligger bag
•Dev: Versionsstyring brugt af servergrp, netgrp og teknisk medarbejder
•Olga: Netgruppens server
•www: Webserver

Efter maskinerne er blevet flyttet, har vi arbejdet med driften af disse. Ydermere har vi arbejdet på 
at også få flyttet de resterende maskiner.

Næste år vil først og fremmest stå på at få flyttet de sidste par servere fra den fysiske til virtuelle 
verden. Vi skal også have købt endnu en maskine til at drifte virtuelle maskiner, så de virtuelle 
servere kan fungere selv om den ene maskine fejler. Der skal også gøres tanker omkring offsite 
backup. Denne kunne eventuelt placeres på et af vores knudepunkter i byen.

Beretning fra netgruppen
Af Thomas Thulesen

Det seneste år er Kollegienets netværk blevet opgraderet så der nu er større kapacitet. Forbindelsen til  
Forskningsnettet er blevet opgraderet til en 10Gbit forbindelse til Ørestaden, hvor vi før havde en 1Gbit 
forbindelse. Dette gør at vi er godt rustet til et stigende båndbreddeforbrug i de kommende år.

I samme forbindelse, skiftede vi i oktober den gamle firewall til en ny som kan håndtere større hastigheder. 
Her blev der desuden skiftet til en ny login-server, som desværre har kørt ustabilt i en periode. Dette har 
resulteret i en række kortere nedbrud. Problemerne ser dog ud til at være løst, og det nye system kører nu 
upåklageligt.

Netgruppen har valgt at udfase vores NetEnforcer som hidtil har stået for shaping. I øjeblikket benyttes 
denne kun til vores sidste 2 Mbit medlem, som dog får opgraderet forbindelsen i løbet af kort tid. Idet 
forbindelsen til Forskningsnettet er blevet opgraderet, er shapingen stort set uden effekt, hvilket gør at den 
høje pris ikke længere kan forsvares. I forbindelse med denne udfasning håber vi ikke at nogen brugere har 
oplevet væsentlige forringelser.



De fleste af de medlemmer der kan være i fare for at opleve forringelser, har dog efterhånden opgraderet 
deres udstyr og forbindelse, eller har aktuelle planer om det. Målet er at de enkelte medlemmer investerer 
i udstyr, der bedre kan håndtere de øgede trafikmængder, samt at der købes intelligent udstyr, der gør det 
nemmere at løse eventuelle problemer hos de enkelte medlemmer. Dette vil forhåbentligt også kunne 
aflaste Kollegienets support i det lange løb. Netgruppen har det seneste år brugt meget tid på at rådgive 
medlemmer omkring opgradering af netværk, samt at hjælpe med opsætning af nyt udstyr, hvilket er en 
opgave vi ser frem til fortsat at hjælpe med.

Kollegienet har tidligere haft en direkte forbindelse mellem SDU’s og FKO’s netværk. Denne forbindelse er 
blevet taget ned efter forespørgsel fra SDU, i forbindelse med en større netværksopgradering på SDU. 
Dette har kun betydning for få brugere, som i stedet henvises til at benytte SDU’s VPN-mulighed for 
studerende.

I øjeblikket arbejdes der på opsætning af en ny firewall for vores servere. Udover dette er vi så småt 
begyndt at overveje hvordan der kan åbnes op for IPv6. Da mange medlemmer stadig kun har mulighed for 
at køre IPv4, overvejes forskellige løsninger for hvordan IPv6 kan køres over disse IPv4 netværk.

Beretning fra spilgruppen
Af Christian Bredow

Server down – periode

Spilgrp serverne var gået i stykker i slutningen af 2010. Derefter er Bullet også gået ud af spilgrp og 
Fusch var alene om at sætte en ny server op. Det tog også det førte halvdel af året fordi der ikke  
var tid/mandekrafter nok.

• Søgt om server hos servergrp – modtaget server

• Prøvet at redde det gamle data: inkompatibel pga. af IDE -SATA.

• Prøvet at opgradere serveren med RAM – 6 GB - inkompatible – accepterer kun 2GB

• Sat software RAID 1 op – first time Gentoo raid

• Konfigureret serveren med OS

I samarbejde med servergrp og netgrp, lykkedes det dog at etablere en ny spilserver af servergrps 
brugte hardware. Server up and running. 30.09.11

Siden server-start i November

Efter at serveren var oppe igen fik spilgrp 2 nye medlemmer og kunne starte med at tilbyde gamle 
og nye spilservices. Som det fremgår af vores hjemmeside har vi derefter sat følgende services op: 
Teamspeak3, 1xCounterstrike, 3xCounterstrike Source (CSS, CSS-GG, CSS-DM), 2x IOQuake 3, 
MineCraft og Ventrilo. Vi vil gerne udvide serveren med mange flere spil, men er begrænset af 
serverens hardware.

Andre aktiviteter

Vi har lavete en hel del småting som er tidskrævende detaljer og falder mere ind på den 
administrative del som ikke altid er synligt for alle brugere. Vi har bl.a. :

• Søgt og modtaget TeamSpeak licens (512 slots),



• Udarbejdet brugbare FKO-Wiki vejledninger,

• Konfigureret spilservicenes ingame menuer, MOTD og andet for administration og service

• Registreret diverse spil på gametracker og lagt "live-grafer" ind på hjemmesiden.

• Oprydning på gamle hjemmeside (bugfixes og fjerne gammle indlæg),

• Udarbejdet vejledninger til FKO brugere om hvordan de kan bruge vores spilservices

• Annonceringer af services via mailsystem,

• Udarbejdet start og stopscripts

• Tilmeld serveren til Nagios overvågning,

• Konfigureret Cacti så gameseveren er med på graferne.

• Udvidet download sektion med mappacks,

• Udarbejdet foreslag om annonceringer og prøvet at få link ind på login gate.

• Udarbejdet kravspecifikation og foreslag for ny server til spilgrp
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