
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 3. november 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. Næste møde. 

9.  Evt. 

Deltagere:
Troels Ringmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Henning Blume Islund, 
Mathies Glasdam & daglig leder René Jacobsen



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 29. september blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• FKO aften #5, FKO's sociale arrangement for vores frivillige, foregik torsdag d. 28. 
oktober hvor vi var 7 mand afsted og se 1/8-finalen i Landspokalturneringen mellem OB 
og FCN. Desværre blev hjemmeholdet sendt ud af turneringen, men vi havde til trods 
en hyggelig aften på tribunen.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Netgruppen har stadig flere projekter i gang:

• Der arbejdes på en 10-dobling af hastigheden på vores internetforbindelse, med 
en opgradering fra 1Gb til 10Gb. Forskningsnettet har godkendt denne og vi 
mangler blot et 10 Gb modul til vores core-switch der vil blive indkøbt snarest. 
Dette betyder dog ikke at samtlige brugere kan forvente samme x10-faktor på 
deres internetforbindelse, da vi endnu ikke har firewall og trafikprioritering der 
kan håndtere disse hastigheder.

• Netgruppen har samtidig med 10Gb forbindelsen, fået tildelt en stak Ipv6-
adresser til test, hvor planen er på sigt at kunne tilbyde disse til vores brugere.

• Netgruppen arbejder stadig på plan større, hvor der desuden arbejdes på en 
generel anbefaling for udstyr til FKOs medlemmer. Det er ønsket at alle vores 
medlemmer på sigt vil have stort set samme netværksudstyr, der skal sikre et 
bedre netværk der er enklere at supportere. En af de ønskede features hertil, er 
at det skal kunne håndtere DHCP-snooping, hvilket betyder at det ikke vil være 
muligt at nedlægge hele kollegier ved at f.eks tilslutte en router ”forkert” til 
netværket, som er den absolut hyppigste årsag til manglende forbindelse hos 
vores brugere.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Økonomiopfølgningen blev gennemgået. Der er ingen afvigelser ift. budgettet

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:



1. Julefrokost

2. Ny serverstruktur

1. Brugeroprettelsessystem

3. Plan større

1. Stort set overstået

4. Dokumentation

5. FKOaften #6

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 8. december 2010 kl. 19.00 og efterfølgende 
møde planlagt til onsdag d. 2 februar 2011 kl. 19.00.

Ad 9: Evt.

• Intet i denne omgang
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