Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 03. September 2012 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. FKCamp
9. FKO Aften
10. Julefrokost
11. Næste møde.
12. Evt.
Deltagere: Jakob Rodenberg, Henning Blume Islund, Martin Dissing, Anders Jørgensen, Emil
Dan Kreutzfeldt Rasmussen og Isabel Friis
Gæst: Jan Christensen

Ad 1: Valg af referent
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. august blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Cortex Park er blevet tilsluttet kollegienet

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt I denne omgang

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Nye mail servere er taget i brug

•

Nye DNS servere er taget i brug

•

Gamle servere er pillet ned

•

Har haft et møde med proconsult angående virtualisering (VMware)

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Spilgruppen har fået den nye server op at køre

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
•

Vi har haft møde med Fon om mulighederne for at samle alle vores aftaler i en og
samme aftale med samme vilkår, de har udarbejdet et tilbud til os, som vi snakker
igennem med dem på et opfølgende møde d. 11. september.

•

Vi indkalder Søren Hesseldal fra SDU til det aftalete møde i starten af september, for at
få en afklaring på om vi kan blive på vores nuværende kontor eller om vi skal flytte.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi er ved at lave regnskab for sidste regnskabsår

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Nye lokaler pr sommer 2012
2. FKcamp
3. Dokumentation
Punktet 'Accept af brugerregler ved login' er fjernet da dette er færdiggjort
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 FKCamp
•

De sidste detaljer vedrørende FKCamp kom på plads så vi nu er klar til FKCamp,

•

Daglig leder laver indkøbslister og så handler vi fredag inden vi tager afsted.

•

Daglig leder sender en mail til alle frivillige med de sidste detaljer.

Ad 9 FKO Aften
•

Vi planlægger FKO Aften d. 10 oktober, hvor vi først tager ud og spiller amerikansk
fodbold, og efterfølgende finder noget at spise, de sidste detaljer bliver afgjort på
næste bestyrelsesmøde.

Ad 10 Julefrokost
•

Julefrokosten er planlagt d. 23 november, daglig leder undersøger mulighederne for at
vi kan være på Cafe Kræz igen i år.

Ad 10 Næste møde
•

Næste møde er planlagt til mandag den 8. oktober kl. 19.00 på Hinderupgaard.

•

Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 12. november kl. 19.00

Ad 11: Evt.
Intet i denne omgang

