Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 2. september 2010 kl. 19:00
Hinderupgaard
Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol.
3. Nyt siden sidst.
4. Nyt fra Netgruppen.
5. Nyt fra Servergruppen.
6. Nyt fra Spilgruppen.
7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

8. Opdatere forretningsorden for bestyrelsen
9. FKCamp 2010
10. Næste møde.
11. Evt.
Deltagere:
Troels Ringmose, Henning Blume Islund, Frank Hansen, Mathies Glasdam & daglig leder René
Jacobsen
Afbud:
Henrik Baumann Aagaard Jensen
Gæster:
Jan Christensen (Teknisk medarbejder)

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. maj blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Bestyrelsesmødet planlagt d. 2. august blev flyttet til d. 2. september.

•

Efter først en stille sommerperiode, er det store indryk af nye brugere så småt stilnet af
igen.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Plan større er nu gennemført. Vi har fået udskiftet stort set hele vores backbone og
udskiftningen er forløbet planmæssigt.
•

Der opstod dog to mindre problemer på Knudepunktet OE (Klosterbakken).
1. Klostergården og Lindekollegiet var uden internet fra lørdag d. 28 august til
tirsdag d. 31. august pga. en opsætningsfejl af DHCP. FKO beklager fejlen.
2. UPS'en på OE gik ned torsdag d. 19. august kl 03.30, hvilket resulterede i
manglende internetforbindelse for kollegierne tilsluttet dette knudepunkt.
Fejlen blev udbedret kl. 12.30.

•

Netværksgruppen beretter desuden at deres ugentlige mandagsmøder fungerer
upåklageligt. De har mødtes stort set hver mandag hen over sommerferien ud over
hvad de brugt af tid på gennemførelsen af ”Plan Større”.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Servergruppen arbejder fortsat med optimering af vores servere og virtuelle maskiner.
Servergruppen deltager også i mandagsmøderne.

•

Der er på det seneste blevet oprettet en del regler til diverse ip-telefoniudbydere i vores
firewall, hvilket betyder at vores brugere får en langt nemmere tilslutning af deres iptelefoner.
Det skal fra bestyrelsens vegne påmindes at det er et stort stykke arbejde vi
får udført af vores kompetente frivillige kræfter som hele foreningen nyder
godt af.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Intet nyt

Stk 2: Brugersager

•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. FKCamp 2010
2. Ny serverstruktur
1. Brugeroprettelsessystem
3. Plan større
1. Stort set overstået
4. Dokumentation
5. FKO aften #5
6. Julefrokost
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Opdatering af forretningsorden for bestyrelsen
•

Forretningsorden er blevet opdateret. Se den nye forretningsorden på vores
hjemmeside.

Ad 9: FKCamp 2010
•

Planlægningen er på plads. Campen afholdes i weekenden d. 10.-12. september i
Blæsbjerghytten vest for Odense.
På campen vil der blive arbejdet på diverse opgave i FKO, ud over at campen i den grad
har et socialt fokus hvor vi ønsker at pleje vores frivillige og forsøge at skabe et
”frivillige miljø” i FKO, der gør det spændende og attraktivt at yde en indsats for vores
kollegienetværk.

Ad 10: Næste møde.
Næste møde er planlagt til mandag d. 27. september 2010 kl. 19.00 og efterfølgende
møde planlagt til mandag d. 25. oktober 2010 kl. 19.00.
Ad 11: Evt.
•

Teknisk medarbejder beretter
•

På mødet har vi besøg af vores tekniske medarbejder, Jan Christensen. Jan kan
berette at han for tiden arbejder med et nyt brugersystem.
Systemet vil have en masse nye funktioner, som for brugerne bl.a. vil betyde at
vi på sigt vil kunne sende en sms med meddelelser om f.eks. nedbrud på
netværket mm.
Bestyrelsen ser frem til det kommer i drift.

