
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 9. november 2015 kl. 19 på Cortex Park 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol.

3. Nyt siden sidst. 

4. Nyt fra Netgruppen. 

5. Nyt fra Servergruppen.

6. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO

7. Repræsentantskabsmøde 2016

8. Tilbud fra EnergiFyn

9. Frivillige møde d. 11/11

10. Evaluering Teknikmøde d. 28/10

11. Ansøgere

12. Næste møde

13. Evt. 

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Anders Jørgensen, Henning Blume Islund, Jimmy Thygesen, Bo 
Henriksen & Isabel Friis

Gæst: Mike Rostermund



Ad 1: Valg af referent.

• Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdet d. 15. oktober blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Der blev afholdt teknikmøde 

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Der er blevet installeret wifi i fælleslokalerne på Fjerdemaj kollegiet, hvor det lige nu kører som 
pilot projekt og bliver testet med henblik på at det senere kan tilbydes til flere kollegier

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Har sat RADIUS op til wifi

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

• Regnskabet fra sidste regnskabsåret 14/15 blev underskrevet af bestyrelsen

Stk 1: Økonomiopfølgning

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmødet 2016

2. Ekstern serverlokation

3. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2016

• Repræsentantskabsmøde 2016 vil blive afholdt onsdag d. 20. april

Ad 8 Tilbud fra EnergiFyn

• EnergiFyn har afgivet et tilbud på at få de nuværende singlemode forbindelser opgraderet til 
multimode forbindelser. Bestyrelsen gennemgik tilbudet og var umiddelbart positivt stemt, men 
der er lige nogle små ting der skal forhandles videre om.

Ad 9 Frivillige møde d. 11/11

• Martin er ordstyrer, Isabel er referent

• Dagsorden

◦ FKO's historie

◦ Hvad motivere jer til at være frivillige?

◦ Hvilken rolle skal de frivillige spille i FKO?

◦ Hvordan rekrutterer vi nye frivillige? 

Ad 10 Evaluering Teknikmøde d. 28/10

• Den 28/10 blev der afholdt teknikmøde med de frivillige. Der var et stort fremmøde og 
bestyrelsen oplevede det som et godt og produktivt møde, hvor der kom mange gode ideer på 



bordet, som teknisk medarbejder og de frivillige nu kan arbejde videre med.

Ad 11 Ansøgere

• Vi har desværre ikke modtaget nogle ansøgninger i første omgang, ansættelsesudvalget og daglig
leder vil derfor kigge nærmere på opslaget og se hvad der kan ændres i håb om at tiltrække 
nogle ansøgere.

Ad 12 Næste møde

• Næste møde er onsdag d. 16. december kl. 18 på Cortex Park

• Efterfølgende møde er mandag d. 25. januar kl. 19 på Cortex Park

Ad 13 Evt.

• Der var ikke noget til eventuelt denne gang
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