
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 3. januar 2008 kl. 19:00

Hinderupgaard
Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol 

3. Nyt siden sidst. 

4. Netenforcer / licens på forskningsnettet 

 teknisk 

 økonomisk 

5. Behandling af brugersager. 

6. Nyt fra Netgruppen. 

7. Nyt fra Servergruppen.

 Opfølgning på nyt brugeradm. system 

8. Nyt fra PR gruppe / kommunikations gruppe 

9. Nyt fra Spilgruppen

10.Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning 

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

 Merchandise 

11.Medlemsforbindelser. 

 Eksisterende (fiber?) 

 TBT 

 St. Glasvej 44 

 Interessante emner 

 Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget 

12.Hjemmeside

13.Repræsentantskabsmøde 2008

14.Næste møde. 

15. Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Christian Blicher Hollbaum, Gert Brigsted, Danni 
Liljekrans, Lukasz Bruun & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Niels Sandman



Gæster:
Henning Skov

Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Ingen protokol klar til underskrift.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Intet nyt.

Ad 4: Netenforcer.

• Teknisk

Forskningsnettet har sagt god for at vi kan bruge 1Gbps. Flaskehalsen for FKO’s 
internetforbindelse ligger derfor alene i vores NetEnforcer, hvortil vi har en licens til 155 
Mbps. Vi har undersøgt mulighederne for at omgå NetEnforceren, men ingen 
muligheder vil kunne garantere båndbreden ligelidt fordelt på alle vores medlemmer. 
Eneste kendte mulighed er derfor at opgradere licensen til NetEnforceren.

Vi har i december måned kørt på en testlicens på 1 Gbps. Vi mangler dog at klarlægge 
resultatet for for testperioden for at kunne fastslå hvad næste skridt er i processen at 
opgradere vores båndbrede.

• Økonomisk

Der er opstået tvivl om de eksakte priser for opgraderinger af båndbreden. Daglig leder 
venter svar fra NetDesign.

Vi håber at kunne tage en beslutning til næste møde, vedr. hvad der skal ske med den 
efterhånden knappe båndbrede.

Ad 5: Behandling af brugersager.

• Intet nyt.

Ad 6: Nyt fra Netgruppen.

• Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Servergruppen.

• Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 8: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.

• Intet nyt.

Ad 9: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 10: Nyt fra Administrationen.



Stk 1: Økonomiopfølgning

• Økonimiopfølgningen blev gennemgået, og alt ser fint ud. Der er ingen poster der er 
overskredet budget, men derimod flere der forventes at blive mindre en budgeteret.

• I forbindelse med NetEnforcer problematikken, forventes der at kunne hentes ca. kr. 
200.000 fra dette års budget til dækning af opgraderingslicens.

Stk 2: Prioriteringslisten ser nu således ud:

1. TBT 
2. Repræsentskabsmøde 
3. Hjemmeside
4. Dokumentation

Stk 3: Opgaver i FKO

• Repræsentantskabsmødet 2008

Mødet skal planlægges og det er ikke for tidligt at komme i gang.

Stk 4: Merchandise

• Merchandise er valgt og klar til bestilling.

Ad 11: Medlemsforbindelser.

• Eksisterende medlemmer

• TBT - Eftersom barakkerne på munkebjergvænget, hvorigennem 
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i 
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse. 

• St. Glasvej 44 – Vedtaget at tilkobles FKO's net med en fiberforbindelse. 
Gravearbejdet forventes færdigt til 1. februar 2008.

• Interessante emner

• Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget.

Meldingen fra Rolf Barfod, er at ingen af boligerne er disiderede ungdomsboliger. 
Hermed kan det ikke garanteres at der udelukkende er studerende der vil være 
bosat i boligerne, hvilket begrænser FKO som internetudbyder.

Dog er lejlighederne er i størelsesordenen 45 -65 kvm, samt beliggende nær 
Odenses største studiesteder, og derfor er der en formodning om at det primært 
er studerende der vil bo der.

Så snart der er fastlagt et prisniveau for huslejen, kan der tages stilling til 
hvorvidt det er realistisk at hovedparten af lejerne vil være studerende. Såfremt 
dette kan antages, må vi tage stilling til hvorvidt det er muligt for FKO at være 
internet udbyder.

Ad 13: Hjemmeside.

• Et par nye hænder er sat i arbejde for at aflaste Niels. Desuden er det på mødet blevet 
aftalt, at vi i fremtiden vil afholde aftener hvor frivillige og ansatte i foreningen kan 
komme og arbejde på en snarlig lancering af den nye hjemmeside. Møderne forventes 



afholdt fra februar og ca. hver 14. dag frem til den endelige lancering.

Vi glæder os meget til at få den nye side op at køre.

Ad 14: Næste møde.

Næste møde er planlagt til 4. februar 2008. Efterfølgende møde er planlagt til 25. 
februar 2008.

Ad 15: Evt.

• Intet i denne omgang.
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