
Beretninger fra bestyrelsen 
 
Af Isabel Friis 
 
I bestyrelsen ser vi tilbage på et godt og spændende år hvor Kollegienet rundede de 20.  
 
Kort efter repræsentantskabsmødet sidste år lancerede vi vores nye hjemmeside. Det betyder at vi det 
seneste år har haft stor fokus på Kollegienets visuelle identitet. Vi har nogle dygtige frivillige der fortsat 
optimere på hjemmesiden og indholdet af denne. Det gør vi for at skabe den bedst mulige 
brugeroplevelse. Udover hjemmesiden har vores daglige leder deltaget på studiestartsmessen på SDU. 
Dette for at skabe opmærksomhed og interesse for Kollegienet.  
Daglige leder arbejder fortsat med at øge synlighed en af Kollegienet, og er i øjeblikket i gang med at lave 
opslag til Facebook side, også at øge Kollegienets synlighed her.  
 
Det store fokus på vores visuelle identitet og øget synlighed er for at skabe større viden og forståelse for 
Kollegienet, samt for at skabe interesse og tiltrække nye frivillige.  
De frivillige er fortsat kernen i Kollegienet, og uden dem, ville vi ikke kunne være, hvor vi er i dag. Derfor 
er det vigtigt vi hele tiden forsøger at tiltrække nye, men mindst lige så vigtigt at vi passer godt på dem vi 
har.  
 
Det senest år har vi derfor afholdt flere hyggelige sociale arrangementer for vores frivillige, som tak for 
deres store indsats. Det har blandt andet budt på sushi, ølsmagning, julefrokost og den årlige FKCamp. 
FKCampen blev i år afholdt på vestkysten tæt ved Thyborøn. Her var der tid til nørderi, socialt samvær 
og en tur med VLTJ.  

Beretninger fra daglig leder 

Af Oliver D. Lippert 

Mit første år i Foreningen Kollegienet Odense, har været rigtig spændende og fyldt med en masse sjove 
og udfordrende stunder. Jeg har planlagt arrangementer, taget kontakt til nye boligbyggerier og arbejdet 
med at få flere frivillige i foreningen. Personligt føler jeg at de forskellige arrangementer har forløbet 
rigtig godt, det er en fantastisk måde at bestyrelsen de ansatte og de frivillige kommer hinanden ved, og 
der har generelt været en positiv feedback på FKO-aftenerne og vores FKO-camp, der i år gik til 
Nordvest Jylland. Vi arbejder med at få etableret internet til kommende Kristiansdal byggeri ved Cortex 
park, samt det nye store PFA-kollegie ved Toldbodgade. Vi står stadigvæk overfor udfordringer med nye 
frivillige, da selvom vi har en stærk og fast kerne af frivillige på nuværende tidspunkt, er det stadigvæk 
nødvendigt med et nyt hold, der ville kunne tage over når de andre ikke er her mere. Dette er også det 
som der vil blive arbejdet intensivt med i den kommende periode. 

Ellers synes jeg at mit første år har været en fantastisk oplevelse, og har mødt en masse nye dejlige 
mennesker, og glæder mig til mit fortsatte arbejde i foreningen.   

 

 



 

 

Beretninger fra Teknisk medarbejder 

Af Peter Schmidt-Kallesoe 

2018 blev året hvor vi nedlagde brugersystemet og bød Oliver Lippert velkommen som ny daglig leder. 
Det blev også året hvor Kollegienet fyldte 20 år, relancering af kollegienet ansigt i form af nyt udseende 
til vores website og på de sociale medier. Vi har også fået nye frivillige i staben hvilket er super skønt! 
Alle de frivillige er guld værd for kollegienet og jeg er stadig lige så imponeret af indsatsen som jeg var 
da jeg startede. Hvis ikke mere.  
 
 

Beretninger fra de frivillige 

Af Andreas Nielsen 

2018 har været et særdeles aktivt år for de få frivillige i FKO. Vi er nået vidt omkring og har både fået 
opgraderet samt ryddet op i vores infrastruktur. 

Efter et længere forløb er det endelig lykkedes at elimenere behovet for brugerlogin og dermed gøre det 
endnu lettere for nye medlemmer at tilgå internettet. Rasmus Rask Kollegiet og Klokkens Kvarter er 
opgraderet til vores nye private VLAN setup og har nu også Gigabit til alle lejemål. Der er købt nyt core 
udstyr som en del af vores fremtidssikring af kollegienettet. Det nye udstyr understøtter 100Gbit og 
understøtter planerne for den nærmeste fremtid. Vi har haft den indledende dialog med et nyt kollegie 
som bygges af PFA. Vi forventer at dette kollegie bliver tilsluttet i slutningen af 2019.  

Et udsnit af vores yderligere aktiviteter kan ses her: 

• Intern speed test server 
• Migrering af Nagios overvågning til LibreNMS 
• Migrering af dokumentation fra wiki til Confluence 
• Nedlagt mail server og migreret til en cloud løsning. 
• Igangsat process for nedlægning af DNS server 
• Nedlagt webserver, flyttet til ekstern leverandør for at sikre tilgængelighed 
• Nedlagt IRC 
• Generelle forbedringer til hjemmesiden 
• Generelt drift og forbedringer 

 


