
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 4. februar 2008 kl. 19:00

Hinderupgaard
Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol 

3. Nyt siden sidst. 

4. Behandling af brugersager. 

5. Repræsentantskabsmøde 2008.

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

 Budget 2008/2009

11.NetEnforcer

  

12.Medlemsforbindelser.

 Eksisterende (fiber?) 

 TBT 

 St. Glasvej 44 

 Interessante emner 

 Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget 

13.Hjemmeside.

14.Næste møde. 

15. Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Niels Sandman, Gert Brigsted, Danni Liljekrans, 
Lukasz Bruun & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Christian Blicher Hollbaum



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.

• Claus Stovgaard er blevet færdig med 1. etape han hans uddannelse, og kan nu kalde 
sig ingeniør. Tillykke til Claus!

Ad 4: Behandling af brugersager.

• FKO har fået henvendelse fra cert, der melder om at Kollegienet er blevet brugt til 
download af ulovligt materiale. 

FKO minder alle vores brugere på, at ulovlig fildeling eller anden ulovlig brug 
af Kollegienet, straks vil medføre udelukkelse af FKO's netværk.

• FKO har fået henvendelse fra USENET, der beretter om en overtrædelse af FKO's regel 
nr. 9 ang. netettikete, af en bruger af Kollegienet. FKO vil kontakte brugeren, der vil 
have en 7 dages frist til at love at lignende ikke vil ske igen. Såfremt FKO ikke hører fra 
brugeren inden tidsfristens udløb eller ved gentagelse af denne overtrædelse, vil 
brugeren blive udelukket fra FKO's netværk. 

Regel nr. 9 - Netikette 

Det forventes, at brugere overholder de uskrevne regler om opførsel på internet. 
Herunder forstås, at man i videst muligt omfang undgår at genere andre brugere. Det 
er eksempelvis ikke tilladt at "spamme" (sende uopfordrede e-mails til en stor gruppe 
brugere) eller misbruge nyhedsgrupper eller mailinglister ved at sende irrelevante 
indlæg til disse. Klager fra andre brugere vedrørende overtrædelse af netikette vil blive 
behandlet af FKO. 

Ad 5: Repræsentantskabsmøde 2008.

• Dato for repræsentantskabsmødet er blevet fastlagt til tirsdag d. 22. april. (dagen for 
FKO's 10 års jubilæum)

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

• Intet nyt

Stk 2: Prioriteringslisten ser nu således ud:

1. Repræsentskabsmøde 
2. 10 års jubilæum 
3. TBT 
4. Hjemmeside 
5. Dokumentation

Stk 3: Opgaver i FKO

• Nye opgaver

FKO's 10 år jubilæum skal fejres. Hvordan er endnu ikke planlagt.

Stk 4: Merchandise

• Merchandise er valgt og klar til bestilling.

Stk 5: Budget 2008/2009

• Budgettet for regnskabsår 2008/2009 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

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. TBT er i øjeblikket ved at 
indhente tilbud.

• St. Glasvej 44 – forventes at være på fibernet inden 14 dage.

• Interessante emner

• Der er rygter om at der skal fremføres nye ungdomsboliger/kollegieværelser 
ovenpå Højstrup's administrationsbygning. Daglig leder vil kontakte Højstrup og 
tilbyde at levere Kollegienet.

Ad 12: Netenforcer.

• FKO har i øjeblikket kig på et alternativ til den nuværende NetEnforcer. Vi skal først 
undersøge hvorvidt, denne løsning er brugbar for FKO og desuden have tjekket priser 
mv., førend vi i bestyrelsen kan tage beslutning om hvad der skal ske med 
opgraderingen af den samlede båndbrede.

Ad 13: Hjemmeside.

• Niels er nu færdig med sit speciale, og han forventer at have mere tid til at færdiggøre 
FKO's nye hjemmeside.



Vi fastholder at arrangere aftener hvor frivillige og ansatte i foreningen kan komme og 
arbejde på en snarlig lancering af den nye hjemmeside. Møderne forventes afholdt fra 
engang i 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 mandag d. 25. februar 2008. Efterfølgende møde er planlagt 
til mandag d. 17. marts 2008.

Ad 15: Evt.

• Intet i denne omgang.
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