
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 8. juni 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. Merchandise til frivillige

10.Åbningstider i sommerferien – Juli og august

11.Næste møde. 

12.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 4. maj blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• En del af FKO´s overskud er blevet flyttet til Østjydsk Bank A/S.

• Idea-house skal flytte ind i østfløjen på Hinderupgaard, og i den forbindelse har de brug 
for netværksforbindelse til SDU´s netværk. På baggrund af den efterspørgsel udlåner 
FKO 2 stk. multimode lyslederfibre til rackskab i FKO´s serverrum på Niels Bohrs Allé 
23 til Niels Bohrs Allé 1.

• Fyns Optiske Net er kommet med nyt tilbud til Østerled 51. Tidligere tilbud lød på 56,25 
kr. Pr. Mdr. pr. Bolig, og det nye tilbud er faldet til 42,50 kr. pr. Mdr. pr. Bolig. 
Dette er blevet oplyst til Kaj Johansen og Arkitektgruppen.

• Opgraderingen på Rasmus Rask er blevet færdig.

• NetDesign har sendt et tilbud på firewallen. 

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Intet nyt i denne omgang.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Servergruppen har igen fået et gentoo mirror på http://mirror.kollegie.dk.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

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

http://mirror.kollegie.dk/


• Der blev diskuteret om at afholde en arbejdsweekend den 9. til 11. september som 
FKCamp, enten på kontoret eller i serverrummet. Der vil i løbet af weekenden bliver 
afholdt arrangementer fredag og lørdag, samt et par gange i løbet af den tid hvor de 
frivillige tester firewallen.

Ad 9: Merchandise til frivillige

• De frivillige har udtrykt et ønske om at få softshell jakke med logo på, for at de er mere 
synlige, når de hjælper brugerne. Dette er blevet bevilliget, og vil blive bestilt efter 
størrelser er modtaget.

Ad 10: Næste møde

• Der er blevet besluttet at, ligesom sommeren 2010, vil bliver holdt åbent på kontoret 
en dag ugentligt gennem hele juli og indtil den 15. august.

Ad 11: Næste møde

• Næste møde er planlagt til onsdag d. 17. august 2011 og efterfølgende møde er 
planlagt til  onsdag den 21. september 2011.

Ad 12: Evt.

• Der blev diskuteret om muligheden for at FKO kunne yde hjælp til de små kollegier, 
hvor der ikke er en netværksansvarlig, mod betaling.
Dette vil blive taget op til FKCamp for at finde ud af hvad de frivillige mener om dette, 
og eventuelt hvorledes det kan fungere.

• Medarbejderudviklingssamtale med daglig leder den 23. juni
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