
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 10. marts 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. Services i FKO.

9. Repræsentantsskabsmøde 2010

10. FKO aften #3

11.Næste møde. 

12.  Evt. 

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

Afbud:
Ronny Rasmussen



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. november, samt referatet fra d. 10  
februar blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Alle brugere har modtaget FKO's nyhedsbrev forår 2010. Medarbejderne samt  
repræsentanter har været rundt til samtlige medlemmer og husstandsomdelt dette.

• Vi har bestilt fiberforbindelsen mellem knudepunkterne HCØ og Klosterbakken der er en  
del af Plan større. Forbindelsen finansieres ved en 5-årig IRU.

• Der er afholdt medarbejder udviklingssamtale med daglig leder. Der er planlagt et  
lignende møde med teknisk medarbejder.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• FKO arbejder stadig med en opgradering af vores interne netværk og backbone. Vi  
kommer tættere og tættere på at kunne bestille udstyret til dette.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Nyt udstyr til serverrummet

• Servergruppen har d. 12. februar haft et møde med ProConsult, der har et bud  
på hvordan den nye serverkonfiguration skal se ud. Dette møde er ikke endt  
med en betilling, da det har åbnet øjne for forskellige løsninger. Servergruppen  
regner med at have den endelige konfiguration klar i næste uge, hvorefter der  
kan bestilles.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Intet nyt

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantsskabsmøde 2010
2. Ny serverstruktur
3. Nedlæggelse af bruger hjemmeside/mail
4. Brugeroprettelsessystem
5. Plan større

Dokumentation

http://wiki.kollegienet.dk/index.php/Ny_serverstruktur
http://wiki.kollegienet.dk/index.php/Plan_st%C3%B8rre


Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Stk 5: Ny computer til kontoret.

• Bestyrelsen har bevillige indkøb af en ny computer til en værdi af kr. 5 – 6.000.  
Computeren har en vigtig rolle i den daglige drift af kollegienet, hvorfor det er vigtigt  
med en driftsikker samt kraftig computer.

Ad 8: Services i FKO.

• Det er tidligere besluttet at nedlægge servicene mail samt hjemmeside til brugerne.  
Dette er nu formidlet ud til samtlige brugere i form af nyhedsbrevet. Indtil videre har  
der ikke været indvendelser eller andet fra brugerne.

Servicene vil blive nedlagt 1. april 2010. Fra den dato vil alle mailkonti samt  
hjemmesider og ftp, blive slettet.

Ad 11: Repræsentantskabsmøde 2010.

• Repræsentantskabsmødet 2010 afholdes d. 27. april.

Planlægningen er i fuld gang. Indkaldelsen vil blive sendt til repræsentanterne i den  
kommende uge. Repræsentanter der endnu ikke har været i kontakt med daglig leder,  
bedes tage kontakt til denne på mail leder@odense.kollegienet.dk.

Ad 12: FKO aften #3.

• Næste sociale arrangement for FKO's frivillige er planlagt til d. 17. marts kl 18.30.

Ad 13: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 21. april 2010.

Ad 14: Evt.

• Nye frivillige til netgruppen

• Vi har allerede nu fået 5 henvendelser på nye frivillige til netgruppen. Der er  
arrangeret et infomøde med ansøgerne samt nuværende frivillige mandag d. 22.  
marts kl 18.30.

• Påskeferie

• FKO holder påskeferie følgende dage:

• Mandag d. 29. marts - åbent

• Tirsdag d. 30. marts - lukket (som uni)

• Onsdag d. 31. marts - lukket (som uni)

• Torsdag d. 1. april - lukket (skærtorsdag)

• Fredag d. 2. april - lukket (påskedag)

• Mandag d. 5. april - lukket (2. påskedag)
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