
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 11. juli 2007 kl. 19:00

Hinderupgaard
 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol 

3. Nyt siden sidst. 

4. Behandling af brugersager. 

5. Nyt fra Netgruppen. 

6. Nyt fra Servergruppen. 

 Opfølgning på nyt brugeradm. system 

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning 

 Logningsbekendtgørelsen 

 Sikkerhedsgokendelse af frivillige 

 Prioriteringslisten 

 Brugerregistreringsfolder 

 Hjemmeside 

 FKCamp 2007 

 Opgaver i FKO 

 Merchandise 

 Medarbejdere 

8. Nyt fra Spilgruppen 

9. Medlemsforbindelser. 

 St. Glasvej 44 

 Åløkkegården 

 St. Glasvej Kvarter og Klostergården 

 Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget 

10.Næste møde. 

11. Evt. 
 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Niels Sandman, Danni Liljekrans, Lukasz Bruun, Gert Brigsted, Tonny 
Lundgren Keinicke, Christian Blicher Hollbaum, daglig leder Henning Skov og nyansat daglig 
leder René Jacobsen.

 

Ad 1: Valg af referent

- René Jacobsen blev valgt til referent.
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Ad 2: Underskrift af protokol.

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 30. maj blev underskrevet af de 
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Der er ansat 2 nye medarbejdere til overtagelse af den daglige drift efter Henning Skov. 
Det er tale om Jan Ninh, der er blevet ansat som teknisk medarbejder og René 
Jacobsen, der er ansat som daglig leder.

- Daglig leder Henning Skov er blevet kontaktet af Langelinie Kollegiet, der gerne vil 
tilsluttes kollegienet. Daglig leder har haft kontakt med Odense Energi, der ikke har 
planer om nogen nedgravninger i området førend 2009. Der er overvejet en digital 
linje, men det er dyrt og ikke fremtidssikret.

- Der er kommet henvendelse fra Handicappede Studerende der laver en 
underskriftindsamling og har ønsket at vi skulle reklamere for denne. Vi har valgt ikke 
at efterkomme deres ønske, eftersom vi ikke ønsker at sende information til vores 
brugere der ikke vedrører kollegienet.

 Ad 4: Behandling af brugersager.

- Der er en enkelt bruger der har spredt virus. Brugeren vil blive smidt af og skal 
kontakte os for at komme på igen. Der skal endnu engang lyde en opfordring til at 
bruge et antivirusprogram. Vi stiller et til rådighed gratis på: 
http://sophos.kollegienet.dk/

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.

- Der er sat udstyr op på OE så der kan tilsluttes yderligere 15 medlemmer.

- Og så har der generelt været en gennemgang af udstyr der ikke benyttes, således det 
kan slukkes og dermed reducere vores energiforbrug.

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.

- Servergruppen forespurgte om den sidste vejledning var færdig, så servergruppen kan 
lukke for afsendelse af mail der ikke sker via den sikre mailserver. Daglig leder oplyste 
at der mangler en vejledning endnu. Derudover er der en del brugere der ikke kan få 
deres mailprogram til at afsende mail via den sikre mailserver. Servergruppen mener at 
det er de brugere der er blevet oprettet uden præfix. Servergruppen undersøger det 
nærmere og finder en løsning.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

Der forventes et underskud på max kr. 30.000. Pt. er der et overskud på kr. 800 men 
der skal indkøbes en ny stationær computer til teknisk medarbejder samt betales løn 
for juli måned til ny daglig leder og teknisk medarbejder.

Stk 2: Logningsbekendtgørelsen

Intet nyt. Henning har ikke kunnet komme i kontakt med PET.

Stk 3: Prioriteringslisten ser nu således ud:



- FKCamp 2007 

- Hjemmeside 

- Dokumentation

Stk 4: Brugeregistreringsfolder

- Der er blevet redigeret i den engelske udgave således den er up to date.

Stk 5: Hjemmeside

De fra bestyrelsen eller daglig ledelse, der har lyst mødes på Hinderupgård fredag d. 13 
kl. 12, hvor der tales design og opbygning.

Stk 6: FKCamp

- Henning og teknisk medarbejder Jan laver tilmelding via webformular som sidste år.

- Program godkendt

- Bestyrelsen har vedtaget at frivillige der ikke er aktive FKCamp, skal betale kr. 50 for at 
deltage i festen lørdag.

- Der er en mail på vej fra daglig leder til de frivillige i kollegienet, vedr. tilmelding til 
FKCamp.

Stk 7: Opgaver

- Der sendes en mail til administratorerne af og repræsentanterne hos FKO’s medlemmer 
så snart den nye hjemmeside er opdateret.

Stk 8: Medarbejdere

- Der er afsat 25 timer til Henning Skov for ”support” til ny daglig leder samt teknisk 
medarbejder. Når de 25 timer er brugt, meldes der tilbage til bestyrelsen. Bestyrelsen 
vurder om der skal tildeles yderligere.

- Bestyrelsen vedtog at der ikke skulle ændres i beløbet for bemyndigelsen for daglig 
leder. Beløbet forbliver på kr. 10.000.

Ad 8: Nyt fra Spilgruppen

Intet nyt.

Ad 9: Medlemsforbindelser.

- St. Glasvej 44 – afventer afstemning (forventes afholdt i august).

- Åløkkegården – de er nu på kollegienet.

- St. Glasvej Kvarter – daglig leder vil forsøge at arrangere møde med Jens Svane fra 
FAB, så snart han vender tilbage fra ferie.

- Klostergården – de er nu på kollegienet efter en lettere forsinkelse, grundet 
leverandørsvigt på mediaconverter.

- Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt.



Ad 10: Næste møde.

Næste møde er fastsat til mandag den 13. august kl. 19.00. Efterfølgende møde er 
fastsat til mandag den 27. august kl. 19.00. Møderne falder umiddelbart inden og efter 
FKCamp.

Ad 11: Evt.

Punkt 1: Evaluering af ansættelsesrunden

Evalueringen gik først og fremmest ud på at se på hvad der har været godt og skidt i 
forløbet, for derfor at kunne lære af det til næste gang der skal ansættes nye i 
foreningen. Evalueringen vil blive gemt i FKO’s dokumentation. 
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