
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 08. Oktober 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. FKO Aften

10.RRK

11.Fiber aftale m. FON

12.Nye lokaler

13.Næste møde. 

14.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 3. september blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Der er bestilt switche til Østergade. De bliver muligvis allerede sat op i den kommende 
uge, hvis vi får udstyret hjem.

• Firmaet som vi har vores brandslukningsanlæg ved er gået konkurs og er blevet 
overtaget af Bravida. Vi har modtaget et tilbud fra Bravida som bestyrelsen kiggede 
igennem og godkendte.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Bredstegade og Thorsgården er blevet opgraderet til dette nye Layer 3 setup

• Der er blevet implementeret IPv6 routing i backbone

• Der er opsat SSH på switche

• KBS' nye kontor er blevt tilsluttet

• Teknisk kollegie er blevet fjernet fra overvågning pga. renovering.

• Alle medlemmers SF300'er er tilføjet til Rancid så vi har styr på alle konfigurationer.

• Softwaren på alle 3560'ere er blevet opgraderet.

• Der er kommet et nyt medlem: Ilya

• Netgrp har et ønske om at opgradere en af deres forbindelser fra 1GB til 10GB, de har 
undersøgt priserne og fremlagde det for bestyrelsen, bestyrelsen bevilligere penge til 
den ønskede opgradering.

◦ 4900M til 3560 Medlemmer

◦ 4900M til 2960 Server

◦ 4900M til 2960 Core

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Spilgruppen har fået færdiggjort et dokument der beskriver håndteringen af 
brugerklager, som var et af kravene i forbindelse med den nye server. Bestyrelsen læste 
dokumentet igennem, de havde lige nogle få ændringer som sendes til spilgruppen.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

• Opfølgende møde med FON, ang. aftale på fiber

• Møde med Carsten Hansen, fra Energifyn, angående mulighederne for IP-TV

• Møde med Søren Hesseldal, fra SDU, ang. kontor (mere om dettet senere)

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Vi er ved at lave regnskab for sidste regnskabsår



Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Nye lokaler pr sommer 2012

2. Ekstern serverlokation

3. Dokumentation

Punktet 'FKCamp' er fjernet da dette er færdiggjort
Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 FKCamp 

• Bestyrelsen lavede en evaluering af årets FKCamp. Der var stor enighed i bestyrelsen 
om at weekenden havde været en succes. Der var stor tilfredshed omkring stedet og 
dets mange faciliteter, det er klart et sted vi kan finde på at overveje igen en anden 
gang. Grupperne fik løst de forskellige opgaver de skulle nå i løbet af weekenden. 

Ad 9 FKO Aften

• De sidste detaljer for FKO Aften d. 10/10 kom på plads. Vi mødes på kontoret kl. 16.00 
og cykler så i samlet flok ud og spiller Amerikansk Fodbold. Efterfølgende skal vi ned og 
spise på Cafe Chino, der bestilles bord til kl. 19.30, hvor nogle flere af de frivillige 
slutter sig til arrangementet. 

Ad 10 RRK

• Bestyrelsen kiggede på de forskellige punkter som RRK's bestyrelse har sendt til os. 

• Vi kan godt se udfordringerne i nogle af problematikkerne. Dog er det ikke muligt at 
lave om i udsendingen af berugernavn og kodeord pr mail, vi har kigget det materiale vi 
sender ud igennem og rettet i det, i håb om at det gør det lettere for 
udvekslingsstudenterne at forstå det. 

• Ifht ændringer henviser vi til vores hjemmeside hvor alle referater ligger, derudover vil 
vi opfordre til at RRK bruger deres repræsentant til at holde dem opdateret, da det er 
en del af hans rolle. Men laver vi nogle banebrydende ændringer skal vi nok forsøge at 
informere RRK's bestyrelse.

• Ifht at nogle beboere bruger gamle beboeres login henviser vi til vores regler, hvori der 
står det ikke er tilladt at videregive login informationer, og at man skal huske at melde 
flytning. 

Ad 11 Fiber aftale m. FON

• Bestyrelsen blev sat ind indholdet af de to afholdte møder med FON, og kiggede på det 
materiale vi har fået tilsendt fra FON. Der var stor enighed blandt bestyrelsen om at det 
er noget vi skal arbejde videre med. Der blev i den forbindelse aftalt et ekstraordinært 
møde tirsdag d. 23 oktober kl. 20, hvor vi vil snakke videre om hvilken løsning vi som 
bestyrelse synes er bedst.

Ad 12 Nye lokaler

• Dalig Leder, Teknisk medarbejder samt næstformanden har haft en møde med Søren 
Hesseldal fra SDU, angående mulighederne for fortsat at have kontor på 
Hinderupgaard. SDU vil sælge bygningen, men indtil den er solgt kan vi få lov fortsat at 
have kontor på Hinderupgaard, det er ikke sikkert det bliver samme kontor som nu, 
men vi bliver helt sikkert i samme bygning. 



Ad 13 Næste møde 

• Der er planlagt et ekstraordinært møde tirsdag den 23. oktober kl. 20 på 
Hinderupgaard

• Næste møde er mandag den 12. november kl. 19.00 på Hinderupgaard

• Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 3 december kl. 19 på Hinderupgaard

Ad 14: Evt.

• Intet i denne omgang
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