Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 14. april 2008 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.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

6. Nyt fra PR gruppe / kommunikations gruppe
7. Nyt fra Spilgruppen
8. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

9. Netenforcer


Opfølgning på den nye forbindelse med 1 Gbps

10. Repræsentantskabsmøde 2008.
11. 10 års jubilæum
12. Åbningstider
13. Medlemsforbindelser.


Eksisterende (fiber?)


TBT

14. Hjemmeside.
15. Næste møde.
16. Evt.
Deltagere:
Tonny Lundgren Keinicke, Claus Stovgaard , Danni Liljekrans, Lukasz Bruun & daglig leder
René Jacobsen
Afbud:
Niels Sandman, Nicholai Ebbe Juul Hansen og Gert Brigsted.

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. marts blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

1. Hjemmesideaften
• Mandag d. 31 marts blev der afholdt arbejdsaften med fokus på den nye hjemmeside. Ved
hjælp af en håndfuld hænder, er vi kommet godt i gang. En lignende arbejdsaften vil blive
arrangeret igen efter repræsentantskabsmødet.
2. NetEnforcer
•

Vi er nu på 1 Gbps med NetEnforceren.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem. Arbejdsafterne hvor vi
hovedsageligt arbejder med hjemmesiden, vil fremover også benyttes til at arbejde
videre med brugerregistreringssystemet.

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

Ad 8: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Økonomiopfølgningen blev gennemgået.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1.
2.
3.
4.
5.

Repræsentskabsmøde
10 års jubilæum
TBT
Hjemmeside
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

•

Ingen nye opgaver

Ad 9: NetEnforcer.
•

Efter vi har fået den nye licens på 1 Gbps, er trafikmængden stødt stigende. Forløbet
med at opsætte systemmet til at håndtere denne mægde trafik, er gået smertefrit og
alt fungerer som det skal.

Ad 10: Repræsentantskabsmøde 2008.
•

Der er et par rettelser til det udsendte materiale der er blevet udsendt til
repræsentanterne. Rettelserne er lavet og endeligt materiale er udsendt.

Ad 11: 10 års jubilæum.
•

Bestyrelsen har besluttet at vi fejrer FKO's 10 års jubilæum med en fest til sommer.
Planlæggelsen af denne fest overgår til den nye bestyrelse efter
repræsentntskabsmødet.

Ad 12: Åbningstider.
•

Der er ændret åbningstider om torsdagen, så åbningstiderne torsdage nu er fra kl.
12.30 til 18.00.

Ad 13: Medlemsforbindelser.
•

Eksisterende medlemmer
•

TBT - Eftersom barakkerne på Munkebjergvænget, hvorigennem
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse. TBT er i øjeblikket ved at
indhente tilbud.

Ad 14: Hjemmeside.
•

Også anden hjemmeside aften var en succes, og det er derfor en begivenhed vi vil
fortsætte med.
Næste aften hvor frivillige og ansatte i foreningen kan komme og arbejde på en snarlig
lancering af den nye hjemmeside, vil blive arrangeret når vi har overstået
repræsentantskabsmødet.
Vi glæder os meget til at få den nye side op at køre.

Ad 13: Næste møde.
Næste møde er planlagt til tirsdag d. 22. april 2008 umiddelbart efter
repræsentskabsmødet, hvor den nye bestyrelse vil blive konstitueret.
Ad 14: Evt.
•

Intet i denne omgang.

