Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 13. oktober 2014 kl. 18.30
- På 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 Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

7. Julefrokost
8. IPV6
9. Login siden
10. Nyt kontor
11. Næste møde
12. Evt.
Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Bo Henriksen,
Bo Lindhøj & Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund

Ad 1: Valg af referent.
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. august og 13 september blev
underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Da Lasse Clemmesen har valgt at forlade bestyrelsen er Bo Henriksen tiltrådt som nyt
medlem.

•

Der er blevet afholdt FKCamp. Weekenden var en stor succes og de frivillige fik arbejdet
en del med IPV6.

•

Der er blevet sendt et tilbud ud til TBT fonden da de skal have lagt en ny fiber grundet
den cykeltunnel der skal bygges.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Der er blevet lavet fiberdæmpning på fiberen mellem JBW og HCØ

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Servergruppen har kigget nærmere på LDAP (centralt brugersystem) med det formål at
de kan kontrollere hvem der har adgang til hvilke servere.

Ad 6: Nyt fra Administrationen.
•

Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i 2 banker

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Repræsentantskabsmøde 2015
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Julefrokost
•

Årets julefrokost er lørdag d. 13 december, og vil i år blive afholdt på Kong Volmer

•

Daglig leder sørger for at sende invitation ud til alle nuværende og tidligere
medarbejdere og frivillige.

Ad 8 IPV6
•

Der blev igen snakket om IPV6 og de muligheder som det medfører, og om vi skulle
udnytte dem og åbne op for netværket eller fortsat have det lukket som vi har nu. Det
blev besluttet at der vil blive arbejdet videre med mulighederne for IPV6, dog vil
Henninge lige kigge nærmere på lognings bekendtgørelsen for at vi kan sikre os at vi
overholder loven.

AD 9 Login siden
•

Der er et ønske om at afskaffe login siden og åbne op for nettet således at man i
fremtidig blot skal være forbundet via kabel eller router for at have net. Inden det kan
afgøres om vi kan gøre det er vi dog nødt til at kontakte Forskningsnettet der levere
internet til os, og undersøge de pågældende regler for området i lognings
bekendtgørelsen. Henning vil som tidligere nævnt kigge nærmere på lognings
bekendtgørelsen mens Mike vil kontakte Forskningsnettet.

AD 10 Nyt kontor
•

Vi er igen blevet kontaktet af SDU som ejer Hinderupgaard, de har meddelt at
bygningen er i udbud og de håber på at få solgt snarest, dermed er det nu blevet mere
aktuelt at vi skal flytte. Det blev besluttet at daglig leder vil kigge nærmere på hvilke
muligheder der er i området, samtidig med at det vil blive undersøgt om det er muligt
at flytte over til KBS på Cortex Park.

Ad 11 Næste møde
•

Næste møde er d. 13 november kl 19.30 på Hinderupgaard

•

Efterfølgende møde er d. 15 december kl. 19 hos Henning

Ad 12 Evt.
•

De frivillige er blevet inviteret på rundvisning hos K-Net og DelC i Lyngby og er nu ved
at finde en dato hvor det vil kunne lade sig gøre at komme derover.

