Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 06. August 2012 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
9. DeiC Konference 2012
10. Næste møde.
11. Evt.
Deltagere: Jakob Rodenberg, Henning Blume Islund, Martin Dissing, Anders Jørgensen, Emil
Dan Kreutzfeldt Rasmussen og Isabel Friis

Ad 1: Valg af referent
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. juni blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Davur Leon Husdal har valgt at forlade bestyrelsen, vi siger tak til Davur for hans tid i
bestyrelsen. Samtidig siger vi velkommen til Emil Dan Kreutzfeldt Rasmussen som har
overtaget Davurs plads i bestyrelsen.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

HCØ: Super arbejde af de frivillige (både fra netgrp/servergrp, men også nogen lokal fra
kollegiet). Det tog det meste af dagen, men forløb ellers uden de store problemer. Vi har heller
ikke haft særlig mange henvendelser om det på kontoret.

•

Glanshatten: Efter det kraftige uvejr, gik meget af udstyret derude i stykker. Det hele blev lidt
forsinket derude, da udstyret er placeret ret dumt derude (og svært tilgængelig). Men vi fik lejet
en lift, og fik det skiftet.

•

Tornbjerg kollegiet: Ligeledes pga. uvejret skulle deres udstyr også skiftet.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Kristoffer er stoppet i servergruppen grundet manglede tid pga. speciale og arbejde. Dette
betyder at der igen kun er 2 personer (Mike og Jan) i gruppen. De vil igen forsøge at prøve at
trække nye folk til, men det har vist sig ret svært at få nye folk i gruppen.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt siden sidst

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Nye lokaler pr sommer 2012
2. FKcamp
3. Accept af brugerregler ved login
4. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 FKCamp
•

Transport:
◦

•

Vi kører selv, vi mødes ved kontoret og kører derfra.

Internet:
◦

vi tager selv internet med

•

Aktiviteter
◦

•

vi køber kongespil og crocket, derudover tager vi nogle brætspil med, og vi vil også
benytte stedets svømmehal og minigolfbane

Daglig leder laver madplan til næste møde.

Ad 9 DeiC Konference 2012
•

Bestyrelsen kiggede invitationen for DeiC Konferencen 2012 igennem, men vurderede
at det ikke var relevant for nogen i FKO regi.

Ad 10 Næste møde
•

Næste møde er planlagt til mandag den 3. september kl. 19.00 på Hinderupgaard.

•

Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 8. oktober kl. 19.00 på Hinderupgaard.

Ad 11: Evt.
•

Daglig leder sender en mail til spilgruppen for at høre hvordan det går med den nye
server.

