Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 02.11.2020 kl. 19.30 – Cortex Park
Deltagende: Philip Balfour, Aske S. Kiehn, Henning Blume Islund,
Ulla Egknud, Anders Siebert Johannessen Jørgensen & Nicolai
Busch Bæhrenz
Fraværende:
Gæst:

Dagsorden:
1. Valg af referent
Nicolai Busch Bæhrenz er valgt som referent

2. Underskrift af protokol
Protokol er underskrevet fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
Referat fra foregående bestyrelsesmøde i september vil blive underskrevet
online af praktiske årsager, mere specifikt, bestyrelsesskifte.

3. Velkommen til de nye
Formanden (Henning) byder velkommen til de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer. Han fortæller her også omkring bestyrelsesarbejdet,
lidt generelt om FKO som forening og sin egen historik i foreningen.

4. Nyt fra de frivillige
De frivillige har mødtes siden sidste bestyrelsesmøde, da de skulle opsætte
nye switches på Carl Nielsens Kollegiet. Dette blev dog ikke gjort på grund
af en udfordring med Carl Nielsens switches. Der bliver her enighed om, at
FKO skal undersøge processen hurtigst muligt og finde ud af hvor fejlen
ligger.

5. Nyt fra Administrationen
Her bliver der talt om lidt forskellige dagligdagsopgaver og små praktiske
spørgsmål, der er kommet fra kollegierne. Mere specifikke emner fra
administrationen bliver formidlet i punkt 6 og 7.
Derudover bliver det besluttet, at alle frivillig sociale arrangementer bliver
udsat på ubestemt tid.

6. Teknisk medarbejder
- Status

Her bliver der drøftet de nye arbejdsgange med den nye tekniske
medarbejder Thomas. Eksempelvis at daglig leder og teknisk medarbejder nu
mødes en gang om ugen for at sparre om diverse opgaver og for at bruge
hinandens ressourcer bedre.
Der er blandt andet blevet startet op på en router-opsætningsguide til
brugerne, som skal kunne findes både på Facebook og hjemmesiden.
Overordet kan der konstateres, at det går rigtig godt med den nye tekniske
medarbejder.

7. Repræsentantskabsmøde
- Praktisk evaluering

Her bliver der kort talt om dagen som helhed, dog kun kort, da bestyrelsen
foretrækker at bruge tiden på mødet til planlægning af
repræsentantskabsmødet til foråret.

- Drejebog

Dette punkt udgår, da bestyrelsen ikke har modtaget drejebogen. Dette er
vigtigt for den endelige vedtagelse af drejebogen. Den vil derfor blive
udsendt inden næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen har tid til at
gennemlæse den.

- Planlæggelse af næste repræsentantskabsmøde

Her beslutter bestyrelsen datoen for næste repræsentantskabsmøde og
bestyrelsesmødet inden. Det bliver besluttet at repræsentantskabsmødet
foregår den 21. april 2021 og det sidste bestyrelsesmøde inden mødet vil

være den 14. april 2021.

8. Julefrokost
- Hvad må vi egentlig?

Her drøfter bestyrelsen den kommende julefrokost, da de nye Coronarestriktioner og den gennerelle situation omkring Corona er en udfordring
for denne type arrangement, som er blevet planlagt. Bestyrelsen beslutter at
drøfte situation løbende og beslutte noget endeligt tættere på
arrangementet (09.01.2021).

9. Næste møde
18. november 19:00
16. december 18:00

10. Eventuelt
Her bliver der kort drøftet GDPR Regelsæt og der bliver besluttet, at vi skal
gennemtjekke vores processer og retningslinjer.

