Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 8. december 2010 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. Udvidelse af medlemskreds udenfor Odense
9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere:
Troels Ringmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Henning Blume Islund,
Mathies Glasdam & daglig leder René Jacobsen

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. november blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

FKO har d. 19. november afholdt FKO's julefrokost. Julefrokosten blev afholdt på Heidis
Bier Bar hvor vi i alt var 15 frivillige og ansatte der havde en særdeles hyggelig aften.

•

FKO har fornyet vores licens af Sophos antivirus for yderligere 3 år. Vi skal i den
forbindelse påminde vores brugere om at der gratis kan hentes Sophos antivirus på
vores hjemmeside. I den nærmeste fremtid vil vi også kunne tilbyde Sophos til mac og
linux brugere, så hold øje med sophos.kollegienet.dk.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Netgruppen arbejder stadig på plan større, hvor der desuden arbejdes på en generel
anbefaling for udstyr til FKO's medlemmer. Det er ønsket at alle vores medlemmer på
sigt skal have stort set samme netværksudstyr, der skal sikre et bedre netværk der er
enklere at supportere. En af de ønskede features hertil, er at det skal kunne håndtere
DHCP-snooping, hvilket betyder at det ikke vil være muligt at nedlægge hele kollegier
ved f.eks at tilslutte en router ”forkert” til netværket, som er den absolut hyppigste
årsag til manglende forbindelse hos vores brugere.
I denne forbindelse har NetGruppen hjulpet Rasmus Rask kollegiet i valget af nyt udstyr
til deres interne netværk. NetGruppen har testet en Cisco 2960 switch, der lever op til
samtlige krav.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Nye frivillige til FKO's servergruppe
•

Der er mellem bestyrelsen og servergruppen lavet en aftal om at der skal findes
et par nye frivillige til servergruppen.
FKO er opbygget således vi er særdeles afhængige af vores frivillige, hvorfor vi
også passer godt på dem, men det betyder også at vi til hver en tid bør, og skal,
have frivillige der står klar til at rykke ind når det brænder på. FKO har behov for
at have flere strenge/ressourcer/frivillige at trække på, for at det, for det første
sikrer FKO ikke er afhængige af få nøglepersoner og for det andet at det ikke
bliver en sur pligt at udføre FKO arbejde.
Derfor skal der søges et fåtal af nye medlemmer til servergruppen.
Velkvalificerede selvfølgelig. Dette gjorde vi for et års tid siden i NetGruppen,
hvilket har betydet at de idag, ifølge bestyrelsen, har fået opbygget en gruppe
der stortrives og har mange strenge at trække på.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning

•

Der har ikke været nogen større posteringer siden sidste møde, derfor ikke gennemgået
til dette møde.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Ansættelse af ny daglig leder
2. FKOaften nr.6
3. Repræsentantskabsmøde 2011
•

dato: onsdag d. 13. april kl. 18.30

4. Ny serverstruktur
5. Brugeroprettelsessystem
6. Plan større
•

Stort set overstået

7. Dokumentation
8. Nye kontorlokaler pr. sommer 2012
9. Nye frivillige til FKO's servergruppe
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten, hvor de nye opgaver er:
•

Ansættelse af ny daglig leder
•

•

Repræsentantskabsmøde 2011
•

•

Vores nuværende daglig leder er snart færdig med sit studie og en
opsigelse er derfor snart på vej. Hermed skal FKO påbegynde søgningen
efter en afløser. Der vil snarest komme et jobopslag op på vores
hjemmeside, samt relevante steder i det Odenseanske studiemiljø.

Repræsentantskabsmødet 2011 vil blive afholdt onsdag d. 13. april 2011

Nye kontorlokaler fra sommer 2012
•

Kollegieboligselskabet, KBS, som FKO lejer kontor hos, flytter til nye
lokaler fra sommeren 2012. Derfor er FKO også nødsaget til at kigge på
nye muligheder. I første omgang vil vi undersøge muligheden for evt. at
flytte med KBS der også er FKO's administrator, hvorfor det er FKO's
ønske at kunne være i samme hus.

Ad 8: Udvidelse af medlemskreds udenfor Odense
•

FKO er blevet kontaktet af FON (Fyns optiske netværk) der foreslår en fælles aktion
mod et fælles fynsk studienetværk. Dette kunne selvfølgelig være spændende, hvorfor
vi i fællesskab skal have undersøgt mulighederne for en udvidelse uden for Odenses
bygrænse. Der er ikke noget aktuelt i gang, men der er i første omgang åbnet op for
muligheden.

Ad 9: Næste møde
Næste møde er planlagt til onsdag d. 2 februar 2011 kl. 19.00 og efterfølgende møde
planlagt til onsdag d. 2 marts 2011 kl. 19.00.
Ad 9: Evt.
•

Åbningstider for FKO's kontor over jul og nytår.
•

Kontoret har åbent følgende dage:
•

mandag d. 20. december

•

onsdag d. 22. december

•

onsdag d. 29. december

Herefter følger normale åbningstider fra mandag d. 3. januar 2011. Klokkeslæt
for åbningstiderne over jul og nytår vil kunne ses på vores hjemmeside.

