
Formandens beretning 

Af Claus Stovgaard 

Jeg overtog posten som formand sidste år efter Tonny. Det har været et år hvor, driften har været i 

fokus. 

FKO har i år fået en ny teknisk medarbejder, Jan Christensen, som vi glæder os meget over. Vi ser 

frem til et godt samarbejde. 

Året har budt på flere spændende projekter. I forbindelse med at Rolf Barfod nedlægger barakkerne 

har der været en omlægning af fiber, hvor bl.a. TBT er blevet hjulpet. Der har i sommers været 

afholdt 10 års jubilæum. FKO glædede sig over at se flere fra FKO's barndom. Som de sidste år har 

der været afholdt en FKCamp for de frivillige, hvor de kunne vidensdele og forbedre FKO. 

I år er NetEnforceren, der prioritere trafikken, blevet opgraderet til 1Gbit. Samtidig har FKO i 

forbindelse med det nye forskningsnet, fået deres egen dedikeret gigabit til Lyngby. Når 

Netenforceren er kørt ordentlig ind, skulle det gerne give brugerne en forbedret oplevelse på nettet. 

Til slut vil jeg takke de frivillige, der er grundstammen i foreningen, og er med til at FKO hele tiden 

udvikler sig. 

I det følgende er der beretningerne fra de enkelte grupper. 

Beretning fra daglig leder 

af René Jacobsen 

I daglig leders stilling ligger kontakten til FKO's samarbejdspartnere og leverandører samt 

hovedparten af kontakten til 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 studiestart, mens den almene brugersupport 

primært omhandler guide til installation af trådløse routere eller generel formidling om hvorledes 

man loger ind mm. Til tider kan brugersupporten også omhandle besøg hos brugere, der kræver 

yderligere hjælp end hvad der kan leveres telefonisk. 

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 10 års jubilæum, FKCamp, julefrokost mm. Et andet større projekt har været indledende 

møder, forhandlinger mm. i forbindelse med få Rasmus Raskkollegiet på FKO's net. Et projekt der 

vil aflede flere opgaver her i foråret. 

Jeg ser med spænding frem til det videre arbejde i FKO, og glæder mig til at følge nuværende samt 

nye projekter. 

Beretning fra den tekniske medarbejder 

Af Jan Christensen 

Jeg tiltrådte som teknisk medarbejder pr. 26. januar 2009. 

Jeg er stadigvæk i opstartsfasen, og er så småt ved at sætte mig ind i det hele. Med hensyn til 

dagligdagsopgaverne som brugeradministration/brugersupport, har jeg fået sat mig ind de 

forskellige progammer som klarer dette. Jeg har også (sammen med daglig leder René), været ude 

på et kollegie efter deres internet var gået ned – og har således også allerede lidt erfaring med 

hvordan det foregår. 

Mere fremadrettet har jeg allerede fået opstillet (i forbindelse med Claus Stovgaard og René) en 

TODO-liste. Den indeholder bl.a. punktet hjemmeside og nyt brugeradministrationssystem, som jeg 

hurtigst mulig vil gå i gang med.  

Udover dette er der, i form af min korte tid i FKO, ikke andet at berette. 

Netgruppens beretning 

Netgruppen har i det forgange år arbejdet med at forbedre forbindelsen til Forskningsnettet og 

evaluere tilstanden for Kollegienet Odenses backbone. 

I løbet af året er forbindelsen til Forskningsnettet blevet opgraderet over flere omgange gange, 

hvilket generelt har foregået uden forstyrelser. For at udnytte den ekstra hastighed har netgruppen 

fået tildelt en større licens til Kollegienet Odenses NetEnforcer, som sikrer en fair fordeling af den 

tilgængelige forbindelse for alle medlemmernes brugere. 

Siden kollegierne har fået en fiberforbindelse til backbonen har mængden af trafik der sendes 

igennem denne steget støt. Den nuværende backbone blev etableret for over fire år siden, som en 

del af ”plan stor”, og begynder efterhånden at vise sin alder. Netgruppen arbejder derfor med at lave 

en ny plan, hvis primære formål er at forberede den eksisterende struktur på fremtidens 

trafikmængde. 

Netgruppen vil også gerne benytte lejligheden til at takke de netværksansvarlige rundt om på alle 

kollegierne for godt samarbejde og for at yde en uvurderlig support for FKOs brugere.  

 



Servergruppens beretning 

Servergruppen har i det forgangne år fået udnyttet at serversetupet er blevet stabiliseret. Det har 

således været et år, uden nogen former for store drift problemer fra serversiden. 

Året er gået med almindelig drift af serverne. Det vil sige løbende at sørger sikkerhedsopdateringer 

bliver installeret. F.eks. har der i år været et skift fra apache 2.0 til 2.2 serien. Der har fra 

servergruppen været fokus på at gøre setupet så enkelt at vedligeholde som muligt. Dette er en af 

grundende til at der ikke er oprettet noget nyt i denne periode. 

Det at vi sidste år gik over til virtualisering af nogen af vores servere, er en succes. Bl.a. 

login.kollegienet.dk og stats.kollegienet.dk køre på virtualiseret XEN maskiner. 

Det store projekt for næste år, bliver at finde flere ressourcer til servergruppen, i form af flere folk.  

Spilgruppens beretning 

1.   Gennem hele året har vi været i gang med at søge en løsning til Battlenet/Blizzard 

problematiken, som bidrag til beslutningen om at ansøge om flere IP adresser, og resulterede i en 

del tilpasning af FKO's infrastruktur. Siden har der ikke været flere henvendelser mht. Battlenet. 

SSH adgang 

Ud over at der er kommet flere IP adresser på FKO, er der ikke sket de store sager. Måske burde det 

nævnes at vi ikke havde adgang til serverne via SSH i et stykke tid, da vores IP adresser blev ændret 

og serverne kun kan administreres fra en fastlagt FKO IP.  

Spilgrp medlemmer 

Vi fik så 1-2 mulige nye spilgrp medlemmer, som så ikke lod høre fra sig da det kom til stykket. 

Det har været og er stadigvæk svært for os, at få flere medlemmer.  Vi  har også måtte sige farvel til 

Peach i år 2008, der havde ansvaret for installation af OpenTTD på serveren. 

2.   Hjemmesiden har fået 4-årstider „design“ feature, en Shout Box og flere administrative 

muligheder, plus opdateringen mht. brugervenlighed og sikkerhed. Vi informerer brugerne om 

opdateringerne igennem news på spilgrp hjemmesiden og samtidigt ved at vedligeholde en journal 

med oplysninger om websidens udvikling, som kan findes  her:   

http://spil.kollegienet.dk/index.php?show=boardlist&category=TWSB 

10-12-08: [FIX] World of Warcraft Downloadsection to WoWWiki redirect. 

10-12-08: [ADD] Shoutbox feature added. 

09-04-08: [GFX] Changed "FKO" and "SG4S" link banners. 

09-04-08: [ADD] "Doodle.ch" link for Level 3 and above. 

09-04-08: [ADD] The "Battle.net & Co FIX!" info spot. 

09-04-08: [ADD] The "Battle.net & Co FIX!" info spot link. 

09-04-08: [DEL] "Battle.net Status" option due to fixed issue. 

05-04-08: [VERSION] Shift to v2.4 



05-04-08: [ADD] "Update the date" option on forum topics for admins. 

05-04-08: [ADD] Season styles. Admins: Click to change. 

05-04-08: [ADD] Link to "Blocked on Bnet" thread for admins. 

05-04-08: [GFX] Requested: Spilgrp logo is larger. 

01-04-08: [ADD] Battle.net Status: Date updates and shows when changed to "Blocked". 

06-03-08: [BACKUP] Complete backup done. 

06-03-08: [FIX] LastTimeSeen indicator time interval in topic.php fixed. 

12-01-08: [GFX] FKO Wiki link for Level 3 and higher. 

12-01-08: [GFX] Spilgrp head-banner-left changed to "game support". 

12-01-08: [ADD] MySMS: Difference between viewed and new entry can now be seen clearly. 

12-01-08: [ADD] Doubleposting for Level 3 and higher. 

08-01-08: [FIX] Empty table content regarding deleted users.  

 

3.   Gameserveren (Jerry)  

Ingen nye spil. Flere ansøgninger om spil på serveren, dog ingen frivillig der kan tage ansvaret for 

at administrere og vedligeholde disse. Gameserverne kunne godt køre flere spil, hvis der var flere 

medhjælpere. 

Nedunder vises „Server Journal“ der rapporterer Spilgrp server ændringer og andet server relateret 

arbejde foretaget i løbet af året. Denne vises på spilgrp hjemmesiden på: 

http://spil.kollegienet.dk/index.php?show=topic&tid=264 

LAN-Server 

20-12-07:Server] [All] Off 

WAN-Server 

18-12-08:[GAME][CS-All] update:linux server engine v42 

11-10-08:[GAME] [BV2-Server] Update v11 and restart 

11-10-08:[FW] [ACL] Spilgrp SSH access 

25-03-08:[PLUGIN] [CS-War] Config and BugFix: SimpleMatchControl  

25-03-08: [PLUGIN] [CS-War] install: SimpleMatchControl  

22-02-08:[PLUGIN] [CS-War] ClanMod Disabled: ClanMod 

22-02-08: [CONFIG] [CS-War] ClanMod: bugfix - still not working 

22-02-08: [PLUGIN] [CS-War] install: clanmod v.17b 

21-02-08: [CONFIG] [CS-Public] Mapcycle: implement custom mapconfigs 

21-02-08: [PLUGIN][CS-Public] AMXMOD: adjust menu to mapcycle 

21-02-08: [CONFIG] [CS-Public] Mapcycle: set spilgrp mapcycle  

21-02-08:[ADMIN][CS-Public] REG. : New Admin wtzr 

21-02-08:[ADMIN][CS-War] REG. : New Admin wtzr 

18-01-08: [PLUGIN] [CS-Public] AMXX: installation and configuration 

18-01-08: [GAME] [CS-Public] STATUS: Counter-strike 1.6 reinstall and config 

13-01-08: [PLUGIN] [CS-Assault] HLGuard: install and config 

13-01-08: [PLUGIN] [CS-Assault] AMXX: installation and configuration 

13-01-08: [GAME] [CS-Assault] Counter-Strike 1.6 reinstall and config 

13-01-08: [ADMIN] [CS-Warserver] REG. : New Admin Zounds 

13-01-08: [GAME] [CS-GunMod] STATUS: Offline for bugfix 

12-01-08: [PLUGIN] [CS-Warserver] AMXX: installation and configuration 



12-01-08: [GAME] [CS-Warserver] Counter-Strike 1.6 installation and configuration 

Den interne server Tom (lan serveren) har været slukket hele året. I løbet af dette år havde spilgrp 

ikke haft mandekrafter og tid nok til at organisere en LAN eller være med til andre LAN events som 

”Lan After Dark“. 

4.   Brug af vores TeamSpeak server er steget, dog er besøgerantallet på hjemmesiden gået ned. 

5.   Brugersupport  

 BattleNet problematik; indrettelse af „forbindelses status“-service, kontaktet Blizzard 

bestyrelsen, specialiseret medhjælper (Komora ) mm. 

 forhold omkring „Port forwarding“ og lukkede eller åbne porte 

 formidling af forhold omkring „torrent“ 

 Remote desktop og tunneling på kollegienet 

6.   Sebastian Fichtner er bleven formand for Spilgrp. 


