Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 14. Maj 2012 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.
6. Nyt fra Spilgruppen.
7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

8. Nye lokaler pr. sommer 2012
9. FKCamp
10. Ændring af login-siden
11. Næste møde.
12. Evt.
Deltagere:
Jakob Rodenberg, Henning Blume Islund, Martin Dissing, Anders Jørgen, Davur Husdal Leon og
Isabel Friis
Gæst:
Christian Bredow og Nicolai Trædholm

Ad 1: Valg af referent
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 18. april blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 4: Nyt fra Netgruppen
•

Vi har konfigureret og opsat udstyr til: Guldsmedevænget, Kaj Munk Kollegiet og J.B.
Winsløw Kollegiet I forbindelse med opgradering af J.B. Winsløw var der lidt problemer
med vaskeriet, men det skulle være i orden igen

•

Bestyrelsen vil foreslå netgruppen at sælge netinforceren da denne ikke længere bliver
brugt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Spilgruppen er stadig i gang med at etablere de spil annoncerede i deres brochure.

•

De har arbejdet med PR og formidling på forskellige fronter,irc, chat, fora, osv.

•

fordelt rivesedler på HCØ,RRK,JBW,Bjørnevangen, mm.

•

Spilgruppen har diskuteret muligheden om udvidelse med ekstra IP-/DNSer for spilgrp
◦ baggrund: flere servere på standart porte. Muligheden er der, men stemningen var
imod
sideløbende har de håndteret brugerhenvendelser vedr. de services de tilbyder
Christian og Nicolai deltog i mødet, hvor de efter opfordring fra bestyrelsen lavede en
gennemgang af spilgruppen og argumenterede for hvorfor de gerne vil have en ny
server. Efter gennemgangen diskuterede bestyrelsen og blev enige om at bevillige
22.000 til den ønskede server, på følgende betingelser.
◦ Den ønskede konfiguration sendes til tekniskmedarbejder, og så bestiller han
◦ Når den nye server er modtaget har spilgruppen 14 dage inden Anders skal have sin
retur
◦ Der skal laves en nedskreven procedure for hvordan bruge klager vil blive håndteret
▪ den skal være færdig senest på Fkcamp
◦ Kun FKO brugere kan blive administratorer
▪ skal tjekkes med tekniskmedarbejder hvert kvartal
◦ Spilgruppen skal fortsat vise engangement og lave reklame
▪ vi vil foreslå jeg eventuelt at lave en facebook side, så vil vi gerne lave et link til
den fra vores nye facebook side, og vi vil stadig opfordre til at lave et banner til
hjemmeside.
◦ I november inviteres spilgruppen igen med til bestyrelses mødet, hvor bestyrelse
gerne vil have en update på hvor mange unikke interne brugere der er.
◦ Hvis der ikke er betydelig mere aktivitet i november, vi vi overveje nødvendigheden
af spilgruppen

•
•

Ad 7: Nyt fra administrationen
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

vores økonomi ser sund ud og giver ikke anledning til bekymring

•

Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
•

Nye lokaler pr sommer 2012

•

FKcamp

•

Accept af brugerregler ved login

• Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Nye lokaler pr. sommer 2012
•

Der er snakket med Idea House, men de kan ikke udleje lokaler til os, så nu vil Henning
ringe til Søren Hesseldahl fra SDU og høre om mulighederne for at leje det lille lokale oven
på som hverken Idea House eller Studenterrådgivningen er interesseret i.

Ad 9: FKCamp
•

Der sendes en invitation ud til de frivillige med su senest den 1. august 2012 – der
oprettes en doodle hvor de kan tilmelde sig.

Ad 10: Ændring af login + udsendelse af password
•

login siden er godkendt, vi arbejder på at det nye system tages i brug fra mandag den
21. maj, hvor alle vores brugere vil blive logget af og derefter skal logge ind gennem
den nye login side.

Ad 11: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til torsdag den 21. juni kl. 20.00 hos Henning.

•

Efterfølende møde er planlagt til den 6. august kl. 19.00 på Hinderupgaard.

Ad 12: Evt
•

Intet i denne omgang

