
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 4. februar 2009 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.

 Opfølgning på nyt brugeradm. system

6. Nyt fra Spilgruppen

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

8. Medlemsforbindelser.

 Rasmus Raskkollegiet

9. Repræsentantskabsmøde 2009

10.Teknisk medarbejder

11.  Næste møde. 

12.  Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen, René Madsen, Gert Brigsted, Daniel Damkjær, 
Tonny Lundgren Keinicke, Henning Blume Islund og daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Ingen

Gæster:
Teknisk medarbejder Jan Christensen



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent  og Claus Stovgaard til ordstyrer.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. januar blev underskrevet af de 
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Sebastian Fichtner er flyttet fra Odense og har samtidig meldt sig ud af FKO's 
bestyrelse. I den anledning er suppleanten Henning Blume Islund indkaldt til 
bestyrelsen.

• Pr. 1. februar har vi fået en ny teknisk medarbejder hos FKO. Vi kan hermed sige 
velkommen til Jan Christensen.

• Februar er semesterstart og dermed en travl periode på kontoret med mange 
brugeroprettelser og øget behov for support. Vi har i den anledning, så vidt det har 
været muligt, været 2 personer på kontoret af gangen i den travle periode.

• Køleanlæg i serverrum på HCØ.

Vi har haft endnu et nedbrud på vores køleanlæg i serverrummet. Efter besøg af en 
køletekniker er det igen oppe at køre, men vi er blevet rådet til at forny anlægget da 
det kun er et spørgsmål om tid førend det går ned igen.

Bestyrelsen har godkendt en iværksættelse af fornyelse af dette anlæg med en 
budgetramme på 20.000 kr. Claus og Nicholai er sat på sagen.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Der har d. 28 januar været nedbrud på fiberen til Åløkkekollegiet. Årsagen blev hurtigt 
fundet og fejlmeldt til Odense Energi/Energi Fyn, der rettede fejlen inden for få timer. 
Da fiberen igen var oppe, var der blevet sat en DHCP server op på kollegiet, i form af 
en trådløs router der var tilsluttet forkert, der dermed ødelagde forbindelsen for 
størstedelen af kollegiet. Denne blev identificeret og fjernet mandag d. 2. februar, da 
FKO blev gjort opmærksom på problemet.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Der er foretaget de sædvanlige opdateringer på vores servere.

• Claus og Jan arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem. 

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Ikke gennemgået på dette møde.

Stk 2: Brugersager



• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 
• Oversigt over repræsentanter / rekruttering til bestyrelse 

2. Hjemmeside / brugeroprettelsessystem 
3. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8:  Medlemsforbindelser.

• Rasmus Raskkollegiet har henvendt sig for at få et tilbud på internetforbindelse. Der er 
udformet et tilbud til Rasmus Raskkollegiet, der skal til afstemning på et beboermøde 
onsdag d. 11. februar.

Ad 9: Repræsentantskabsmøde 2009.

• Planlægningen af repræsentantskabsmødet 2009 er godt i gang. 

Ad 10:  Teknisk medarbejder.

• Som nævnt under nyt siden sidst, har vi nu fået ansat en ny teknisk medarbejder, Jan 
Christensen, der udover at sit nye studiejob læser datalogi på SDU.

Ad 11: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 25. februar. Efterfølgende møde er planlagt til 
onsdag d. 14. april.

Ad 12: Evt.

• Makeover af serverrummet

Til bestyrelsesmødet d. 19. november blev det besluttet, at vi ville gennemføre en 
makeover af serverrummet på HCØ. Dette har vi udskudt til efter eksamensperioden 
(december/januar), hvilket er nu.

Vi har fået tildelt endnu et rum i kælderen i forlængelse af de nuværende rum. Hertil 
skal vi blot have udskiftet låsen, førend vi kan indrette os.

Formålet med projektet er at højne omgivelserne for de frivillige i FKO og dermed skabe 
et mere spændende og inspirerende arbejdsmiljø.
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