Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 7. januar 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 og
daglig leder René Jacobsen
Afbud:
Sebastian Fichtner og Tonny Lundgren Keinicke.

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. december blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Natten mellem fredag d. 2 januar og lørdag d. 3. januar, blev FKO koblet på det nye
forskningsnet.
Næste skridt for en bedre oplevelse af internetforbindelsen er en justering af vores
interne netværk.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

NetEnforceren er pt. Flaskehals pga. mange regler. Netgruppen vil gennemgå og
reducere disse regler så vi igen kan få fuld udbytte af vores netforbindelse.

•

Der er kommet forslag om fysisk flytning af vores backup, således den kommer over i
den anden blok på HCØ. Bestyrelsen har givet grønt lys for dette og Claus undersøger
mulighederne.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Claus 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. Ansætte teknisk medarbejder
2. Repræsentantskabsmøde
• Oversigt over repræsentanter / rekruttering til bestyrelse
3. Hjemmeside / brugeroprettelsessystem
4. 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. Daglig
leder og midlertidige tekniske medarbejder, Daniel skal til møde med RRK mandag d.
12. januar.

Ad 9: Repræsentantskabsmøde 2009.
•

Planlægningen af repræsentantskabsmødet 2009 er godt i gang. Lokalerne er
reserveret.
Beretningerne fra arbejdsgrupperne skal være færdige og tilsendt daglig leder d. 6
februar.

Ad 10: Teknisk medarbejder.
•

Pga. få ansøgninger til teknisk medarbejder stillingen, har vi valgt at køre en ny
ansøgningsrunde. Vi håber at ved at ændre startdatoen til 1. februar, og dermed efter
eksamensmåneden, at der vil komme flere ansøgninger.
Ansøgningsfristen for 2. ansøgningsrunde er 19. januar kl. 12.00 og samtaler forventes
at afholdes d. 21. januar.

Ad 11: Næste møde.
Næste møde er planlagt til onsdag d. 4. februar. Efterfølgende møde er planlagt til
onsdag d. 25. februar.
Ad 12: Evt.
•

Intet i denne omgang.

