Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 13. september 2014 kl. 15:30
- På FKCamp, Bogense
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. Næste møde
8. Evt.
Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Anders Jørgensen & Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund
Afbud: Lasse Clemensen, Bo Lindhøj & Henning Blume Islund

Ad 1: Valg af referent.
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. august vil blive underskrevet på næste
bestyrelsesmøde.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Sdr. Boulevard er blevet opgraderet

•

Været på besøg på Ridderhatten og Tornbjergvej for at tjekke udstyret med henblik på
fremtidig opgradering

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i 2 banker

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Ekstern serverlokation
2. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Næste møde
•

Næste møde er d. 13 oktober kl. 18:30 på Hinderupgaard, hvor der vil være pizza til
mødet

•

Efterfølgende møde er d. 13 november kl. 19.30

Ad 8 Evt.
•

•

IPV6 – Mike spørger ind til bestyrelsen holdning og forklare lidt om fordele ulemper, der
blev snakket lidt frem og tilbage men vi blev enige om at det var bedre at snakke mere
om det på næste bestyrelses møde hvor resten af bestyrelsen også er tilstede.
Login side og brugerregler: Mike spurgte ind til mulighederne for at lukke loginsiden og
så bare åbne op for nettet, det skal dog tjekkes hvad brugerfolderen indeholder før end
at vi kan tage en endelig beslutning, det vil der ligeledes blevet snakket mere om
næste gang.

