
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 12. November 2012 kl. 19:00

Hinderupgaard

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol.

3. Nyt siden sidst. 

4. Nyt fra Netgruppen. 

5. Nyt fra Servergruppen.

6. Nyt fra Spilgruppen.

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO

8. Repræsentantskabsmøde 2013

9. Fiber aftale m. FON

10. FKO Aften

11.Næste møde. 

12. Evt. 

Deltagere: Jakob Rodenberg, Martin Dissing, Anders Jørgensen, Emil Dan Kreutzfeldt 
Rasmussen og Isabel Friis

Gæst: Christian Bredow & Mike Rostermund 

Afbud: Henning Blume Islund



Ad 1: Valg af referent

• Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 23. oktober blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Østergade er blevet tilsluttet

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Intet nyt u denne omgang

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Christian fra spilgruppen var forbi mødet for at give bestyrelsen en status efter de har 
fået den nye server. Christian fremlagde nogle tal på hvor mange unikke FKO brugere 
der benytter spilgruppens services. Efterfølgende svarede han på de spørgsmål der var 
fra bestyrelsen, og stillede også selv nogle spørgsmål til bestyrelsen. En af de 
spørgsmål Christian stillede var hvorvidt FKO brugere må få en ekstern ip gennem FKO, 
da nogle af de frivillige deler en ekstern ip. Bestyrelsen snakkede længe om netop 
dette, og Mike fra servergruppen var også forbi for at fortælle hvad de frivillige bruger 
den eksterne ip til. Bestyrelsen besluttede at den eksterne ip de frivillige deler er et 
gode de får som frivillige, det er 'De frivilliges legeplads' hvor de må køre private 
projekter. Den er ikke tiltænkt arbejde i forbindelse med kollegienet, og vi ser den heller 
ikke som værende en konkurrent til spilgruppens  services. 

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

• Opfølgende møde med FON, ang. aftale på fiber

• Der er blevet forhandlet en ny administrationsaftale med KBS, den blev underskrevet af 
Bestyrelsesformanden og Daglig leder

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Regnskabet fra sidste regnskabsår er afsluttet og blev underskrevet af bestyrelsen

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2013

2. Ekstern serverlokation

3. Dokumentation

Punktet 'Nye lokaler pr sommer 2012' er fjernet da dette er færdiggjort

Punktet 'Repræsentantskabsmøde 2013' er blevet tilføjet
Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 Repræsentantskabsmøde 2013

• Det blev aftalt at repræsentantskabsmødet bliver afholdt onsdag d. 6. marts 2013, kl. 
18.30 i fælleslokalet på Cortex Park, hvis det er muligt at låne lokalet den dag.



Ad 9 Fiberaftale m. FON

• Der skulle træffes beslutning med hensyn til den fiberaftale der løber ud til RRK, 
bestyrelsen blev enige om at en 5 årig lejeaftale var den bedste løsning. 

• Der er kommet et nyt tilbud fra FON på det samlede tilbud, daglig leder laver nogle 
beregninger inden næste møde hvor bestyrelsen så vil snakke videre om det.

Ad 10 FKO Aften

• Der bliver afholdt FKO Aften onsdag d. 12. december. Vi mødes kl. 18.30 ved Bull på 
middelfartvej, og efterfølgende står den på en omgang bowling ved Bowl'n'fun. 

Ad 13 Næste møde 

• Næste møde er mandag den 3. december kl. 19.00 på Hinderupgaard

• Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 28. januar kl. 19 på Hinderupgaard

Ad 14: Evt.

• Intet i denne omgang
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