
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 11. oktober 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 spilgruppen.

 Battlenet problematikken

8. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Logningsbekendtgørelsen 

 Sikkerhedsgodkendelse af frivillige 

 Prioriteringslisten

 Opgaver i FKO

 Merchandice

 Telefon på kontoret

9. Medlemsforbindelser. 

 Eksisterende forbindelser

 TBT

 St. Glasvej 44 

 Guldsmedevænget

 Interessante emner

 St. Glasvej Kvarter

 Vindegade 96

 Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget 

10.Netenforcer

 Teknisk

 Økonomisk

11.Hjemmeside

12. FKCamp 2007 

 Evaluering



13.Kommunikationsgruppe

14. odense.kollegienet.dk/procedure

15.Repræsentanter

 Overblik over repræsentanter

 Beskrivelse af hvad vi forventer af repræsentanter

16.Gruppemøde

17. Julefrokost

18.Næste møde

19.Evt.

Deltagere:
Lukasz Bruun, Gert Brigsted, Niels Sandman & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Danni Liljekrans og Christian Blicher Hollbaum

Gæst:
Christian Bredow

Ad 1: Valg af referent

- René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

- Ved deltagelse af blot 3 bestyrelsesmedlemmer, kunne referat fra forrige 
bestyrelsesmøde ikke underskrives.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Et mindre strømafbrud i Odense S sent om aftenen søndag d. 7. forårsagde at 
switchene på bl.a. TBT og CN måtte genstartes dagen efter.

 Ad 4: Behandling af brugersager.

- Intet nyt

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.

- Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.

- Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen

- Christian Bredow er tovholder for udkast af et brev til Battlenet.

Ad 8: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning



Der er poster i budgetet, der forventes at kunne nedsættes. Der drejer sig om 
lønposten, der forventes at kunne reduceres fra kr. 334.500 til knap kr. 200.000 samt 
posten frivillige, der ligeledes forventes at kunne reduceres fra kr. 51.600 til kr. 5.000.

Dette giver kr. 181.100 der forventes at kunne flyttes til posten 
vedligeholdelse/udbygning.

Stk 2: Logningbekendtgørelsen

Tonny har talt med politiet og fået bekræftet, at forskningsnettet har sit eget 
sikkerhedssystem, der er væsentligt bedre end det som den nye bekendtgørelse lægger 
op til, og som er fuldt ud dækkende. Med andre ord, skal vi umiddelbart ikke gøre noget 
som helst.

Stk 3: Prioriteringslisten ser fortsat således ud:

- Hjemmeside 

- Dokumentation

- Julefrokost

Stk 4: Opgaver i FKO

- Ingen nye opgaver.

Stk 5: Merchandise

- Der arbejdes videre med at finde priser på merchandise til Foreningens frivillige. Det 
forventes at være klar til fremlæggelse d. 25. oktober

Stk 6: Telefon på kontoret

- Der er en undren om hvad der sker når der er optaget. Lukasz har oplevet at blive 
viderestillet til en tlf. dame på uni, der ikke kender Kollegienets åbningstider.

- Sagen efterforskes, og vil i givet fald blive rettet.

Ad 9: Medlemsforbindelser.

- Eksisterende medlemmer

o TBT - Eftersom barakkerne på munkebjergvænget, hvorigennem 
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i 
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse.FKO vil i nærmeste fremtid 
kontakte TBT for at drøfte mulighederne.

o St. Glasvej 44 – afventer afstemning.

o Guldsmedevænget – intet nyt.

- Interessante emner

o St. Glasvej Kvarter – intet nyt

o Vindegade 96 – Daglig leder undersøger mulighederne.

o Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt. 



Ad 10: Netenforcer.

- Vi har for tiden flere og flere timer, hvor vores licens på netenforceren udnyttes til det 
fulde. Dette resulterer i at vores brugere oplever ventetider på nettet, hvilket vi 
naturligvis gerne vil undgå. Vi arbejder i bestyrelsen på forskellige løsninger der vil 
højne kvaliteten af vores produkt.

Ad 11: Hjemmeside.

- Den er nu så langt, at der snart kan fyldes indhold i. Niels forfatter en mail til daglig 
leder og teknisk medarbejder, med adgang til hjemmesiden.

Ad 12: FKCamp 2007.

- Evaluering er på vej.

Ad 13: Kommunikationsgruppe.

- Intet nyt.

Ad 14: odense.kollegienet.dk/procedure

- Siden skal oprettes, som et krav fra forskningsnettet med en procedure ved 
henvendelse af misbrug. Tonny har taget opgaven at skrive teksten, og Niels har 
påtaget sig opgaven at oprette siden.

Ad 15: Repræsentanter.

- Daglig leder er i gang med at lave en gennemgang af de forskellige repræsentanter 
rundt hos vores medlemmer.

Formålet med dette er først og fremmest at kontrollere at de der står registreret hos 
os, i virkeligheden også er at finde hos medlemmerne. Desuden ønsker vi en 
klarlægning for hvad jobbet som repræsentant i praksis betyder, hvor meget tid der 
bliver brugt på jobbet, samt en tilbagemelding på hvad der evt. kan gøres bedre fra 
FKOs side.

Ad 16: Gruppemøde.

- d. 25/10 vil der blive afholdt et møde for alle aktive frivillige i foreningen.

Ad 17: Julefrokost.

FKO's julefrokost anno 2007 afholdes d. 30. november. 

Danni Liljekrans sørger for lokale på solsikkemarken. 

Der er som sidste år, sammenskudsgilde hvor man kan melde ind med hvad man 
ønsker at medbringe. 

Ad 18: Næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag den 1. november kl. 19.00.

Ad 19: Evt.

- Intet i denne omgang.
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