
Kommentarer t il budgetforslag for 2012 /2013

Overordnet foreslår bestyrelsen en nedsættelse af kontingentet til kr. 44,50 pr. måned fra kr. 49,50 
år måned det kommende år. 
Prisnedsættelsen skyldes at vi i FKO ikke forventer de store udgifter i forbindelse med udbygning. 

Kommentarer til udvalgte budgetposter:

Udgifter:

Fiberforbindelser

Posten  dækker  over  leje  af  fiberforbindelser  gennem  Odense  Energi  mellem  følgende 
knudepunkter:

• H.C. Ørstedskollegiet – Kaj Munkkollegiet
• Rasmus Raskkollegiet – Klosterbakken 12
• Glanshatten – Syddansk Universitet
• Lindekollegiet – Klosterbakken 12
• H. C. Ørstedskollegiet – Klosterbakken 12

FKO  er  færdig  med  at  betale  til  etableringen  af  fiberen  mellem  Rasmus  Raskkollegiet  og 
Klosterbakken 12. Der betales nu kun til den årlige drift af fiberen. 

Frivillige

Posten frivillige dækker over aktiviteter og arrangementer, der bidrager til at gøre det interessant 
at være frivillig i FKO. Det drejer sig bl.a. om den årlige julefrokost samt øvrige arrangementer for  
de frivillige, såsom indgang og transport til  Open Source Days i  København,  kvartalvise sociale 
arrangementer mm.

Indtægter:

Indkomsten er direkte relateret til medlemmer og antal tilslutninger.

Medlemstilslutninger 

Teknisk  Kollegium har  opsagt  deres  aftale med FKO ang.  levering af  internet.  Dette  skyldes  at 
Teknisk Kollegium står overfor en komplet renovering. Vi forventer at de laver en ny aftale med 
FKO når byggeriet er færdigt i sommeren 2013. Det medfører en reducering af tilslutninger på 115. 

Kollegieboligselskabet  er  i  sommeren  ved  at  bygge  nye  ungdomsboliger  tæt  ved  universitetet 
kaldet Cortex Park. De har lavet en aftale med FKO om levering af internet pr. 1. septempber 2012. 
Dette giver 102 nye boliger. 

Kristiansdal er også i færd med at bygge 30 nye ungdomsboliger. Der er ligeledes lavet en aftale  
med Kristiansdal vedr. levering af internet. Kristiansdal ved dog pt. ikke hvornår boligerne er klar til  
indflytning, så derfor er de ikke medregnet i dette budget.

Total giver dette en reducering af tilslutninger på 13 (heri ikke medregnet de 30 nye boliger der på 

et tidspunkt i 2012 vil blive tilsluttet). 


