
Foreningen Kollegienet Odense  

Bestyrelsesmøde d. 10.08.2020 kl. 19.00 – Cortex Park 

Deltagende: Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Mads Jørgensen, Bo 
Henriksen, Ulla Egknud & Nicolai Busch Bæhrenz 

Fraværende:  

Gæst:  

Dagsorden:  

1. Valg af referent 

Nicolai Busch Bæhrenz er valgt som referent. 

2. Underskrift af protokol 

Referatet fra sidste møde er blevet underskrevet.  

3. Nyt fra de frivillige 

Der bliver her talt omkring opgradering af udstyr på Carl Nielsen 
Kollegiet. Der bliver her aftalt at daglig leder (Nicolai Busch Bæhrenz) 
skal orkestrere et møde mellem de frivillige, således at udestyret 
bliver konfigureret og bliver klar til opsætning. Derudover skal han 
være tovholder på kontakten mellem diverse parter.  

4. Nyt fra Administrationen 

Der bliver her talt om det fornyelig implementeret telefonsystem. 
Statussen på dette, er at det nye telefonsystem virker efter hensigt 
og er bedre end det gamle. Der bliver dog også nævnt at den app, 
der bliver brugt på telefonerne, desværre er blevet en anelse ustabil 
og der bliver derfor diskuteret alternativer til denne. 



5. FKO-Camp  

Her bliver der talt omkring weekendens program og diverse 
praktiske opgaver der skal ordnes inden. Vi bliver her også enige 
om FKO-Campens tema, som bliver at få ordnet manglerne på vores 
hjemmeside. Dette er der meget bred enighed om i bestyrelsen.  

6. Julefrokost  

På dette punkt aftaler vi blot Julefrokostens dato og hvor vi ønsker 
det bliver afholdt. Vi blev enige om lørdag. D.09.01 - 2021 og at vi 
prøver at få en bordreservation på Kong Volmer.  

7. Hjemmeside 

Her bliver overodnet talt om udfordringer med vores nuværende 
hjemmeside. Herunder at hjemmesiden for ofte går ned og har brug 
for genstart, at ting forsvinder fra hjemmesiden og at tekstfarven i 
visse faner varierer mm. Dette er nogle af de ting, vi aftaler der skal 
ordnes på FKO-Camp. 

8. DEIC-status 

Her bliver der redegjort for et forløb med DEIC, hvor den regning vi 
havde modtaget, var en del over det niveau, som vi havde antaget. 
Efter dialog med DEIC, har vi fået regning ned på det egentlige 
niveau.  

9. Skolestartskampagne 

Vi taler her omkring de skolestartskampagner vi tideligere har 
besluttet at igangsætte, med henblik på at øge antallet af frivillige. 
Her aftaler vi, at der skal være kampagner på Odense Erhvervsskole 
og på SDU med fokus på de tekniske uddannelser. Da SDU på grund 



af corona/covid 19, ikke ser ud til at åbne på det forventede 
tidspunkt, er dette dog rykket, indtil vi ved mere.  

10. Næste møde  

18. september.  

5. oktober 

    11. eventuelt  

Der bliver ikke bragt noget op under eventuelt. 

 

 


