Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 4. august 2008 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 PR gruppe / kommunikations gruppe
7. Nyt fra Spilgruppen
8. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

9. Medlemsforbindelser.


Eksisterende


TBT

10. 10 års jubilæum.
11. FKCamp 2008.
12. Hjemmeside.
13. Næste møde.
14. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Gert Brigsted, René Madsen, Nicholai Ebbe Juul Hansen & daglig leder René
Jacobsen.
Afbud:
Tonny Lundgren Keinicke, Danni Liljekrans & Daniel Damkjær
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.
•

Sommerferien er ved at nærme sig sin afslutning, og FKO er vendt tilbage til de
sædvanlige åbningstider.

•

En defekt switch på Åløkkegården er blevet udskiftet.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Der arbejdes videre med det nye brugerregistreringssystem. Det forventes at der
arbejdes med dette system til FKCamp 2008, så det snart kan være færdigt.

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt.

Ad 8: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Økonomiopfølgningen blev gennemgået for regnskabsåret 2007/2008. Alt ser fint ud,
og budget ser ud til at holde med et lille overskud.

Stk 2: Brugersager
•

Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1.
2.
3.
4.

10 års jubilæum
FKCamp
Hjemmeside / brugeroprettelsessystem
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO
•

Ingen nye opgaver. Opgaverne af svarer til prioriteringslisten.

Ad 9: Medlemsforbindelser.
•

Eksisterende medlemmer
•

TBT er nu på den nye fiberforbindelse.

Ad 10: 10 år jubilæum.
•

De praktiske forberedelser er klaret og vi venter nu bare på dagen kommer.
Det er et ønske at arrangementet bliver en hyggelig eftermiddag helt i Kollegienet's
ånd. Arrangementet vil således afholdes på plænen bag Hinderupgaard d. 13. august kl

14, hvor vi opstille et telt, en pølsevogn og et fadølsanlæg. Bestyrelsen glæder sig til at
fejre de 10 år Kollegienet har eksisteret med de involverede igennem tiderne.
Ad 11: FKCamp 2008.
•

Også til dette arrangement har vi efterhånden styr på det praktiske.
Til alle de interne i FKO der endnu ikke har tilmeldt sig dette års højdepunkt af et
weekend arrangement, bedes I gøre det hurtigst muligt så vi kan danne os et overblik
over hvor mange der deltager.

Ad 12: Hjemmeside.
•

Vi har endnu ikke fastsat en dato for næste arrangement, da flere at de faste deltagere
stadig holder sommerferie.
Vi forventer at komme et stort skridt videre med hjemmesiden under FKCampen.

Ad 13: Næste møde.
Næste møde er planlagt til onsdag d. 3. september kl. 19.00. Efterfølgende møde er
fastsat til onsdag d. 24. september kl. 19.00
Ad 15: Evt.
•

Studiestartsmesse 2008
•

FKO er blevet tilbudt deltage i dettet års studiestartsmesse 2008 på SDU
Odense. Bestyrelsen er dog kommet frem til at fordelene ved at deltage ikke tilvarer

udgifterne forbundet dermed.

