Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 10.01.2022 kl. 19:30 – Online
Deltagende: Mads Herup Nielsen, Anders Jørgensen, Henning Blume Islund,
Ulla Egknud, Aske Skovrup Kiehn.
Fraværende: Philip Balfour.
Gæst: Thomas Winther (Teknisk Medarbejder) Alex Brunebjerg (Suppleant)

Dagsorden:
1. Valg af referent
Mads Herup Nielsen er valgt som referent.

2. Underskrift af protokol
Underskrift af protokol er blevet udskudt til det fysiske møde i februar.

3. Nyt fra de frivillige
De frivillige har givet forslag til nye switche på Carl Nielsens kollegiet. Disse er
taget til overvejning af Daglig leder og Teknisk medarbejder. Der kan være visse
problemer i at få dem

4. Nyt fra Administrationen
i.
ii.

iii.
iv.

Økonomi havde modtaget et brev fra V-R gruppen. V-R varetager
vores forsikringer og det fortsætter de med i 2022.
Glanshattens internet forbliver aktivt, indtil det bliver omlagt af Energi
Fyn. Vores kontakt Poul Erik har fortalt at dette sker midt uge 3, på
grund af forsinkelser.
Daglig leder har endelig fået ændret navn på NemID, så nu afventes
der at det nye nøglekort bliver modtaget.
Pinkode til Mastercard er modtaget af daglig leder og kortet er taget i
brug med stor success.

5. Nyt fra Teknisk Medarbejder
Thomas forklarer at der ikke har været så mange problemer. Det har for det
meste været nye tilflyttere som ville have svar på, hvordan internettet fungerer.

6. Kommunikation i Foreningen
Daglig leder informerede bestyrelsen om problemer med kommunikation i
Foreningen. Dette ville kunne løses ved en arbejdsdag. Arbejdsdagen går ud på
at få gennemgået hele Foreningens struktur og infrastruktur og få fordelt diverse
adgange til både Teknisk medarbejder og daglig leder. Arbejdsdagen vil
samtidig have fokus på at få afhjulpet de kommunikationsproblemer, nærmere
dagsorden vil blive sendt ud.
Daglig leder opretter en doodle og sender den ud til bestyrelsen og alle frivillige,
samt et lille skriv så alle har en forståelse for arbejdsdagen og kan gøre sig
eventuelle tanker om dette.

7. Opfølgning på projekter
Bestyrelsen fik en opdatering på de nuværende projekter, og den førnævnte
arbejdsdag vil blive tilføjet projektdokumentet.

8. Repræsentantskabsmøde
i.

Foreningens repræsentantskabsmødet kommer til at foregå d. 28. april.

ii.

Daglig leder begynder at opdatere repræsentantskabslisten ved at
kontakte kollegiebestyrelserne. Samtidig laver daglig leder et Excel
dokument som kan udregne om vi er beslutningsdygtige til mødet.
Der bliver lavet en opdateret invitation med foreningens nye logo, samt
spredt disse invitationer til repræsentantskabet.
Drejebogen fra tidligere daglig leder, vil blive taget i brug og gennemgået
med bestyrelsen på næste møde.

iii.

9. Næste Møde
Onsdag d. 9. februar kl. 19.30 fysisk.
Mandag d. 14. marts kl. 19.30 Online, på nettet.

10. Evt.

Der var intet under eventuelt.

