
Kommentarer til budgetforslag for 2008/2009
Overordnet foreslår bestyrelsen en fastholdelse af kontingentet på kr. 47,50 pr. måned. 
Fastholdelsen skyldes at udgifterne til driften af FKO ikke forventes at stige væsentligt. 

Kommentarer til udvalgte budgetposter:

Udgifter:

Fiberforbindelser
Posten dækker over leje af fiberforbindelser gennem Odense Energi mellem følgende 
knudepunkter:
H.C. Ørstedskollegiet–Kaj Munkkollegiet
Glanshatten–Syddansk Universitet
Lindekollegiet–Klosterbakken 12

Løn
Efter at daglig leder stillingen er reduceret og i fremtiden aflønnes på timebasis, samt at teknisk 
medarbejder stilling er genoprettet, ligeledes på timebasis, er FKO's samlede lønudgifter reduceret 
fra ca. kr. 335.000 til forventede ca. kr. 230.000

Frivillige
Bestyrelsen har valgt at afskaffe alt der hedder direkte aflønning af frivillige. Grunden hertil er at 
det igennem det forgangne år er lykkedes at sætte gang i en løbende dokumentation uden brug af 
løn som incitament. På den baggrund har bestyrelsen valg ikke at implementere ordningen.

Derimod afholder FKO bl.a. julefrokost og FKCamp (en forlænget weekend i en spejderhytte for de 
frivillige, hvor bestyrelsen er værter og opvarter de forskellige arbejdsgrupper). På den årlige 
FKCamp kan arbejdsgrupperne koncentrere sig om at oplære nye frivillige, arbejde med spændende 
initiativer og generelt få overført viden fra gamle til nye medlemmer. Bestyrelsen holder også 
workshops, hvor den behandler afgrænsede emner som f.eks. forslag til vedtægtsændringer eller 
andre emner af mere administrativ karakter.

Opgradering/udbyggelse
Da FKO til stadighed arbejder imod at levere den bedst mulige internetløsning forventes det at der 
skal bruges et større beløb til enten en opgradering af den nuværende licens til NetEnforceren eller 
til nyindkøb af erstatning for NetEnforceren.

Serviceaftaler på Allot og Cisco udstyr
Bestyrelsen i FKO mener, det er nødvendigt med serviceaftaler på udstyret fra Allot grundet
NetEnforcerens centrale placering i FKO's netværk. Netgruppen har allerede gjort brug af aftalen 
for at få de nyeste softwareopdateringer samt support fra leverandøren af NetEnforceren. Hvis ikke
FKO har en serviceaftale på NetEnforceren, kan vi ikke få support samt mulighed for hurtig
ombytning, hvis den på et tidspunkt fejler.

Leasing af udstyr.
FKO leaser en del udstyr. Senest indgået aftale er om leasing af FKO's NetEnforcer. Denne
leasingaftale løber i 36 måneder og slutter 1. september 2009. Herudover er en del af FKO's Cisco
udstyr leaset. Leasingaftalen på Cisco udstyr er indgået i 2004 og løber frem til 1. september 2008.

Indtægter:
Indtægterne forventes uændret i forhold til budget for 2007/2008.


