
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 10. februar 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. Hjemmeside

9. Nyhedsbrev februar 2010

10.Services i FKO.

11.Repræsentantsskabsmøde 2010

12. FKO aften #3

13.Næste møde. 

14.  Evt. 

Deltagere:
Troels Ringmose, Morten Knudsen, Ronny Rasmussen, Henning Blume Islund, Henrik Baumann  
Aagaard Jensen, Frank Hansen & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Laila Stadel Linnet



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. november blev ikke underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Møde med frivillige d. 3 februar. Mere herom under hhv. nyt fra netgruppen og nyt fra  
servergruppen.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• FKO arbejder mod en opgradering af vores interne netværk og backbone. Dette har vi  
valgt at kalde ”Plan større”. Endelig konfiguration af ny backbone er sendt til NetDesign,  
hvor vi afventer at de kontrollerer at den er komplet samt vil give et tilbud på denne.

• Fiberforbindelsen mellem HCØ og OE

• Etableringen af forbindelsen er afgjort. Finansieringen mener vi dog ikke at vi  
ønsker at afgøre endnu, da vi har flere projekter igang der involverer store  
beløb. Derfor er der lavet en aftale med FON, at den endelige finansieringsaftale,  
afgøres når forbindelsen er på plads.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Nyt udstyr til serverrummet

• Servergruppen skal d. 12. februar til møde med ProConsult, der har et bud på  
hvordan den nye serverkonfiguration skal se ud. Der er en forhåbning om at  
dette møde ender med en bestilling, så vi kan komme videre med vores mange  
projekter i FKO.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Økonomiopfølgningen blev gennemgået. Der er ingen afvigelser ift. budgettet.

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantsskabsmøde 2010 

2. Ny serverstruktur 

• Nedlæggelse af bruger hjemmeside/mail 



• Brugeroprettelsessystem 

3. Plan større 

4. Hjemmeside 

5. FKO aften #3 

6. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Hjemmeside

• Bestyrelsen har godkendt lanceringen af den nye hjemmeside.

Ad 9: Nyhedsbrev februar 2010

• Der nedsat et udvalg der liger sidste hand på nyhedsbrevet. Det er målet at  
nyhedsbrevet bliver omdelt til samtlige brugere i uge 8 eller 9.

Ad 10: Services i FKO.

• Det er besluttet at nedlægge følgende services i FKO: Mail samt hjemmeside på  
brugerniveau.

Beslutningen om nedlæggelsen af disse services bunder i at servicene kræver  
ressourcer i mandetimer såvel som i maskinkraft. Det er desuden servergruppens samt  
ansattes overbevisning at disse services i langt størstedelen er overflødige services.

Servicene vil blive nedlagt 1. april 2010. Fra den dato vil alle mailkonti samt  
hjemmesider og ftp, blive slettet. Dette annonceres i det omdelte nyhedsbrev.

Ad 11: Repræsentantskabsmøde 2010.

• Repræsentantskabsmødet 2010 afholdes d. 27. april.

Planlægningen er så småt gået i gang.

Ad 12: FKO aften #3.

• Næste sociale arrangement for FKO's frivillige er planlagt til d. 17. marts kl 18.30.  
Arrangements endelige program er ikke endeligt klart endnu.

Ad 13: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 10. marts 2010.

Ad 14: Evt.

• Intet i denne omgang
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