Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 13. august 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



St. Glasvej Kvarter



Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget

10. Evaluering af aflønning af frivillige
11. Kursus for bestyrelse
12. Næste møde
13. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Niels Sandman, Danni Liljekrans, Lukasz Bruun, Christian Blicher Hollbaum,
daglig leder René Jacobsen.
Gæst:
Henning Skov.

Afbud:
Gert Brigsted, Tonny Lundgren Keinicke
Ad 1: Valg af referent
-

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
-

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. juni blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
-

Fratrædende daglig leder, Henning Skov og tiltrædende daglig leder, René Jacobsen,
har d. 31. juni afholdt møde med Odense Energi. Mødet gik først og fremmest ud på at
få introduceret René for Odense Energi. På mødet blev der også gennemgået hvad der
sker i øjeblikket og hvad der er interessant at følge i fremtiden, mht. kollegier og
ungdomsboliger i Odense.

-

Der er arrangeret et møde med FON, fyns optiske netværk, med formål at diskutere
mulighederne for at kunne forbinde Gulsdsmedevænget med en fiberforbindelse.

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 Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
Intet nyt. Nyt budgetår begyndt og endnu for tidligt at sige noget om resultatet i det
gamle
Stk 2: Logningsbekendtgørelsen
Intet nyt. Det er nu René's opgave at kontakte PET.
Stk 3: Prioriteringslisten ser nu således ud:
-

FKCamp 2007

-

Hjemmeside

-

Dokumentation

Stk 4: Brugeregistreringsfolder
-

En mindre redigering er blevet godkendt af bestyrelsen

-

Det er blevet godkendt fra bestyrelsen, at brugerregistreringsfolderen tilgængeliggøres i
pdf format på FKO's hjemmeside.

Stk 5: Hjemmeside
-

Niels arbejder med at lægge Lukasz's arbejde over i cms.

Stk 6: FKCamp
-

Det er vedtaget at kontoret holder lukket fredag d. 17. august, i forbindelse med
FKCamp. Ligeledes er der besluttet, i forbindelses med daglig leders deltagelse, at der
aflønnes 3 timer dagligt hhv. fredag, lørdag og søndag.

Stk 7: Opgaver
-

ingen nye tiltag.

Stk 8: Merchandise
-

Der er et ønske om at repræsentanter fra FKO, har mulighed for at vise tilhørsforholdet
i form af en polo-shirt med FKO logo påtrykt. Daglig leder har til opgave at finde priser
på sådanne i antal af ca. 20-25 stk.

-

daglig leder har ligeledes til opgave at finde priser på USB-nøgler med FKO logo.
Såfremt de kan fås til en farvorabel pris, ønskes der ligeledes ca. 20-25 stk.

Stk 8: Medarbejdere
-

Der er nedsat et mindre udvalg til at gennemføre medarbejdersamtaler inden for
nærmeste fremtid. Udvalget består af Lukasz og Christian.

-

Daglig leder har fået godkendt at indkøbe en taske til den bærbare computer.

-

Så snart daglig leder og teknisk medarbejder har fået skema for næste semester, skal
der laves en plan for hvem der besidder åbningstiderne de forskellige dage. Såfremt det
er helt umuligt at få til at gå op, kan der med bestyrelsen fastlægges nye åbningstider.
Daglig leder og teknisk medarbejder vil derefter frit kunne bytte arbejdstider, hvorefter
det meldes i mail til bestyrelsen.

Ad 8: Nyt fra Spilgruppen
Intet nyt.
Ad 9: Medlemsforbindelser.
-

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

-

St. Glasvej Kvarter – Daglig leder har telefonisk kontaktet Jens Svane fra FAB vedr.
Store Glasvej kvarteret. Udmeldingen fra Jens lyder på at udvise tålmodighed og vente
på tilbagemelding. Det er en beslutning der skal vendes på afdelingsmøder mv., men vi
er bestemt ikke glemt som fælles udbyder til ungdomsboligerne. Desuden ønsker FAB
en tilbagemelding fra klostergården om forbindelsen derinde. Forventet tilbagemelding
er i foråret 2008.

-

Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt. Daglig leder skal
kontakte SDU for at få afklaring på hvad der skal ske.

Ad 10: Evaluering af aflønning af frivillige.

Punktet kommer på dagsordenen til debatmødet lørdag under FKCamp 2007. Hermed
har de frivillige mulighed for at tilkendegive deres mening.
Ad 11: Kursus for bestyrelse.
Henning Skov har informeret bestyrelsen om et kursus der omhandler
bestyrelsesarbejde i praksis. Der er en bred enighed i bestyrelsen om at dette kursus
har relevans for FKO, og det er besluttet at tilbude dette kursus for samtlige frivillige i
FKO.
Ad 12: Næste møde.
Næste møde er fastsat til mandag den 27. august kl. 19.00. Efterfølgende møde er
fastsat til torsdag den 20. september kl. 19.00.
Ad 13: Evt.
Punkt 1: frivillige i FKO
Der blev på mødet diskuteret, hvordan vi tiltrækker nye frivillige til foreningen.
Størstedelen af de frivillige der er i foreningen nu, er i sin tid blevet introduceret for
foreningen via studiekammerater eller fra folk på deres kollegier, og dette er gerne en
tendens vi fastholder for at sikre der kommer nye kræfter ind når gamle vælger at
træde fra. Derfor vil bestyrelsen opfordre de nuværende frivillige til at holde øje med
eventuelle nye frivillige kræfter til foreningens arbejde.
Dette er et punkt vi vil tage op under FKCampen 2007, hvor også vi ønsker at høre fra
de frivillige om hvad ellers der kan gøres for at tiltrække nye frivillige.
Bestyrelsen ønsker samtidig at høre fra de frivillige om hvad de har fået ud af at
værefrivillig i FKO, hvad det har givet af erfaringer og hvad det kan bruges til senere.
Evt. nedskrevet så vi kan bruge til opslag, foldere eller andet materiale der fortæller om
det at være frivillig i FKO.

