Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 15. december 2014 kl. 19.00
- 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.

Repræsentantskabsmøde 2015

8.

Lokale

9.

Åbningstider/telefontider

10. Næste møde
11. 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 13. november vil blive underskrevet på næste
bestyrelsesmøde.

Ad 3: Nyt siden sidst.

•

Lørdag d. 13. december blev der afhold julefrokost for medarbejdere, bestyrelse og frivillige i
FKO, aftenen var en stor succes og alle havde en hyggelig aften med lækkert mad.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

•

Netgruppen har i den seneste tid arbejdet meget med IPV6, og vil fortsat arbejde med det næste
år.

•

Derudover er Søren blevet frivillig i netgruppen

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

•

Servergruppen har arbejdet på at få sat Observatorium op, dette vil i fremtiden give et hurtigere
og bedre overblik over brugen af nettet i kollegienet.

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 Repræsentantskabsmøde 2015

•

Daglig leder sørger for at forberede budget inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 8 Lokale

•

Det er stadig uvist hvornår vi skal forlade Hinderupgaard, Daglig leder vil derfor tage fat i SDU for
at høre hvordan det går med salgsplanerne.

Ad 9 Åbningstider/telefontider

•

Daglig leder og teknisk medarbejder har udtrykt ønske om at halvere kontortiden mod at have
telefontid i stedet. Det blev på mødet drøftet og bestyrelsen nåede frem til at det godt vil kunne
lade sig gøre, såfremt der stadig er kontor tid 2 gange om ugen.

Ad 10Næste møde

•

Næste møde er d. 15 januar kl. 19 på Hinderupgaard

•

Efterfølgende møde er d. 20. februar kl. 17 på Hinderupgaard

Ad 10 Evt.

•

Henning har kigget nærmere på logningsbekendtgørelsen, og det tyder på at der er mulighed for
at vi kan slippe for sessionslogning, dog er der stadig nogle ting der skal undersøges lidt
nærmere før end at vi kan afskaffe den. Henning vil kigge nærmere på dette inden næste
bestyrelsesmøde.

•

Mike har spurgt om muligheden for at deltage i DKNOG, bestyrelsen vurderede at det ville være
meget givende for Mike og FKO og besluttede derfor at betale billetten, transport og forplejning
på dagen.

