Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 4. maj 2011 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 2011
9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere:
Troels Ringsmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Henning Blume Islund,
Mathies Glasdam & daglig leder Laila Lauritzen

Ad 1: Valg af referent
•

Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. april samt den 13. april blev
underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Repræsentantskabsmødet er veloverstået. Referatet fra mødet kan læses på vores
hjemmeside.

•

Der er afholdt møde med NetDesign og Cisco angående valg af firewall. Til mødet var
medlemmer fra bestyrelsen, serviergruppen og netgruppen til stede, hvor der kom svar
på tvivlspørgsmål. Efterfølgende er der sendt en mail til NetDesign for at undersøge om
det er muligt at teste ASA 40 firewallen i to måneder. Der afventes fortsat svar på
dette.

•

En vellykket FKO aften med de frivillig er overstået. Først var der spisen på Restaurant
Bull efterfulgt at to timers bowling.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Netgruppen har i den forgangne periode sat en ny overvågningsserver op (ny nagios og
ny cacti). Netgruppen er meget tæt på at være færdig med den nye server, som er klar
til at tage over for den gamle server, således at den gamle kan nedlægges.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
•

Gunnar Hansen som er netværkschef ved SDU har spurgt om det er muligt at låne et
multimode fiberbånd mellem HCØ og NBA.
Denne efterspørgsel er blevet bevilliget af bestyrelsen.
Der vil bliver udarbejdet en aftale mellem Gunnar Hansen og FKO.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Intet nyt i denne omgang.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. FKCamp2011
•

Dato: 9.-11. september 2011

2. Ny serverstruktur
•

Brugeroprettelsessystem

3. 10Gb uplink samt ny firewall
4. Plan større
•

Stort set overstået

5. Nye kontorlokaler pr. sommer 2012
6. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: FKCamp 2011
•

Til mødet blev der diskuteret om FKCamp skal afløses af flere arrangementer, både
store og små, i løbet august og september, da det er i den periode at de frivillige skal
teste den nye firewall.
For at afgøre om dette er en god ide, vil der blive foretaget en afstemning blandt de
frivillige, og derefter endelig taget stilling til om FKCamp bliver anderledes i år.

Ad 9: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til onsdag d. 8. juni 2011 og efterfølgende møde er planlagt til
onsdag den 17. august 2011.

Ad 12: Evt.
•

Merchandise til de frivillige til når de skal hjælpe brugerne.
Der findes i forvejen t-shirts på kontoret med logo på, disse kan benyttes i starten.
I mellem tiden vil der bliver indsamlet tilbud på fleece/soft shell jakker med logo til de
frivillige.

