Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2015 kl. 19 på Cortex Park
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.

Multimode til manglende kollegier

8.

SMS ved nedbrud

9.

Frivilligemøde d. 11/11

10. Teknikmøde d. 28/10
11. Jobopslag ny medarbejder
12. Næste møde
13. Evt.
Deltagere: Anders Jørgensen, Henning Blume Islund, Jimmy Thygesen, Bo Henriksen & Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund
Afbud: Martin Dissing-Hansen

Ad 1: Valg af referent.

•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdet d. 12. september blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

•

Zachariasvej /Demantsvej er blevet opgraderet

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

•

Servergruppen anmodede om at forny vores licenser på VMware og Veeam. Bestyrelsen
godkendte en fornyelse for 3 år på VMwae til 1300 + moms, og 1 år på Veeam til 6500 + moms.

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

•

Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning
Stk 2: Brugersager

•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1.

Repræsentantskabsmødet 2016

2.

Ekstern serverlokation

3.

Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Multimode til manglende kollegier

•

Der er i øjeblikket 5 kollegier der er på multimode og derfor ikke kan opgraderes. Bestyrelsen
snakkede derfor om mulighederne for at få dem omlagt til singlemode således de kan blive
opgraderet og derved opnå en bedre forbindelse. Der er blevet hentet priser hjem, men da
bestyrelsen synes det var lidt højt vil EnergiFyn blive kontaktet for at vi kan tage et møde og
snakke om mulighederne.

Ad 8 SMS ved nedbrud

•

Der blev snakket kort om mulighederne, og teknisk medarbejder vil kigge nærmer på forskellige
løsninger.

Ad 9 Frivillige møde d. 11/11

•

Bestyrelsen blev enige om en række spørgsmål og problemstillinger der skal diskuteres på mødet,
daglig leder vil sammensætte en dagsorden ud fra disse.

Ad 10 Teknikmøde d. 28/10

•

Bestyrelsen snakkede mødet igennem og blev enige om hvad der skulle være i fokus på mødet,
der er nogle småting som der skal tjekkes op på inden mødet, dette sørger daglig leder for at der
bliver gjort.

Ad 11 Jobopslag ny medarbejder

•

Bestyrelsen gennemgik udkastet til jobopslaget

•

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Mike, Henning, Martin og Anders

Ad 12 Næste møde

•

Næste møde er mandag d. 9. november kl. 19 på Cortex Park

•

Efterfølgende møde er onsdag d. 16. december kl. 18 på Cortex Park

Ad 13 Evt.

•

Der var ikke noget til eventuelt denne gang

