Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 16. juni 2014 kl. 18:00
- Hos Henning
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. FKCamp
8. Sommerfest
9. Næste møde
10. Evt.
Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Lasse Clemensen, Henning Blume Islund, Anders
Jørgensen, 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 22. maj blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Intet i denne omgang

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Vi har fået 10 GB mellem OE og JBW

•

Fået opsat netflow til overvågning på hvad for en type trafik der kommer igennem vores
firewall

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Administrationen.
•

Økonomiopfølgningen der blev planlagt på sidste møde for at vurdere om vi kunne gå
videre med en opgradering af Forskerparken blev foretaget, og det viste sig at
økonomien så fin ud og det blev derfor vedtaget at gå videre med at få opgraderet
forskerparken til en 10gb forbindelse.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i 2 banker

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

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

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 FKCamp 2014
•

Bestyrelsen snakkede om hvilke muligheder der var for transport til Bogense i
forbindelse med FKCampen i september. Det blev aftalt at daglig leder undersøger
mulighederne og priserne hvis vi skal med minibus/taxa i stedet for at køre selv.

Ad 8 Sommerfest
•

Der er blevet planlagt sommerfest fredag d. 22/8 kl 16

•

Festen er for alle frivillige, bestyrelsen, de ansatte og påhæng, det vil være en grill fest
og daglig leder vil undersøge mulighederne for hvor vi kan afholde festen.

Ad 9 Næste møde
•

Næste møde er d. 10 august kl. 19 på Hinderupgaard

•

Efterfølgende møde er d. 13 september på FKCamp

Ad 10 Evt.
•

Intet i denne omgang

