Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 12. september 2015
- På FKCamp
Dagsorden
1.

Valg af referent.

2.

Underskrift af protokol.

3.

Nyt siden sidst.

4.

Nyt fra Netgruppen.

5.

Nyt fra Servergruppen.

6.

Nyt fra Administrationen.



Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

7.

Julefrokost 2015

8.

Kontrakt

9.

Næste møde

10. Evt.
Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Anders Jørgensen, Henning Blume Islund & Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund
Afbud: Jimmy Thygesen og Bo Henriksen

Ad 1: Valg af referent.

•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdet d. 20. august blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

•

Torsdag d. 3. september blev fiberen ved Teknikum flyttet til et midlertidigt datacenter i
forbindelsen med ombygningen af Teknikum, dette resulterede i at hele Kollegienet var nede i ca.
12 timer.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

•

I forbindelse med flytningen af fiberen udnyttede servergruppen den planlagte nede tid og
flyttede samtidig de sidste ting fra de gamle servere til de nye servere, og samtidig blev de gamle
VMware maskiner lukket ned.

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

•

Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning
Stk 2: Brugersager

•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1.

Repræsentantskabsmødet 2016

2.

Ekstern serverlokation

3.

Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Julefrokost

•

Årets julefrokost bliver d. 5. november på Cafe Kræz, daglig leder sørger for at invitere frivillige
samt pensionister.

Ad 8 Kontrakt

•

Den nye kontrakt der er blev udformet blev tjekket igennem, og efter nogle små ændringer blev
den godkendt og er dermed klar til brug.

Ad 9 Næste møde

•

Næste møde er torsdag d. 15. oktober kl. 19 på Cortex Park

•

Efterfølgende møde er mandag d. 9. november kl. 19 på Cortex Park

Ad 10 Evt.

•

I forbindelse med flytningen af fiber var der flere brugere der gav udtryk for at de fremover gerne
vil have information vedrørende dette på mail også, bestyrelsen var enig af dette var en god ide
og det vil derfor blive gjort i fremtiden.

