Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 13. maj 2015 kl. 19.00
- På Cortex Park
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.

FKCamp 2015

8.

BL

9.

Næste møde

10. Evt.

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Bo Henriksen, Jimmy
Thygesen & Isabel Friis

Ad 1: Valg af referent.

•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referatet fra repræsentantskabsmødet afholdt den 15. april blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

•

På repræsentantskabsmødet afholdt 15. april blev der valgt en ny bestyrelse. Størstedelen af de
tidligere medlemmer stillede op igen, men en enkelt ny blev valgt ind, således bestyrelsen nu
består af Martin Dissing-Hansen (formand), Anders Jørgensen (næst formand), Henning Blume
Islund, Bo Henriksen, Jimmy Thygesen samt daglig leder Isabel Friis

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

•

Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning

•

Vores økonomi ser rigtig fin ud, på nogle poster ligner det vi kommer til at bruge lidt mere end
forventet, mens det på andre ser ud som om vi bruger mindre end forventet. Alt i alt vil vi højest
sandsynligt ender med et overskud hvis der ikke kommer noget stort og uventet de sidste 2.5
måned af regnskabsåret.

Stk 2: Brugersager

•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1.

FKCamp

2.

Ekstern serverlokation

3.

Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 FKCamp

•

Kommer til at løbe af stablen den 11-13 september.

•

Der blev snakket en del frem og tilbage om hvordan FKCamp skal forløbe i år, da vi desværre har
set et mandefald i antal tilmeldinger de senest par år blev det bestemt at vi i år vil lave en række
arrangementer i Odense for at se om det kan trække flere til.

Ad 8 BL

•

Daglig leder har læst om problemstillingen og er nået frem til at det i første omgang ikke har
nogen betydning for os, da der primært er snak om tv løsninger og ikke internet.

Ad 9 Næste møde

•

Næste møde er det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet d. 15. april.

Ad 10 Evt.

•

Der var intet denne gang

