Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 16. juni 2015 kl. 18.00
- Hos Anders
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 2015

8.

Møde med de frivillige d. 25. juni

9.

DelC konference

10. Serverplads til bestyrelsen på Falen
11. Nye servere
12. Næste møde
13. Evt.
Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Anders Jørgensen, Bo Henriksen, Jimmy Thygesen & Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund
Afbud: Henning Blume Islund

Ad 1: Valg af referent.

•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdet d. 13. maj blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

•

Der er blevet indkøbt en Edge router til test af ipv6 og andre funktioner der muligvis kan være
relevante for kollegienet.

•

Derudover har netgruppen været i kontakt med Deic for at undersøge mulighederne for at få
vores redundante linje opgraderet.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

•

Intet nyt siden sidst

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

•

Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning

•

Vi har vores indestående fordelt i to 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

•

11-13 september.

•

Hygge med spisning fredag

•

Sommerfest med påhæng Lørdag, i løbet af dagen lørdag vil der være en social aktivitet samt tid
til at de frivillige kan mødes og arbejde, og bestyrelsen kan holde møde.

Ad 8 Møde med de frivillige d. 25. juni

•

Mødet blev udsat grundet for lav tilmelding, det vil i stedet blive afholdet efter sommerferien.

Ad 9 DelC Konference

•

Bestyrelsen blev enige om at det var for dyrt og det vil derfor ikke blive tilbudt til de frivillige.

Ad 10 Serverplads til bestyrelsen på Falen

•

Da frivillige og bestyrelsen er blevet enige om at ligge stukturen for kollegienet om, er det ikke
muligt for bestyrelsen på Falen at få noget serverplads på FKOs servere.

Ad 11 Nye servere

•

Mike og Anders forklarede motivationen bag de nye servere, hvor hoved argumentet er bedre
sikkerhed. Bestyrelsen bevilligede derfor 80.000kr til to nye servere.

Ad 12 Næste møde

•

Næste møde er torsdag d. 20. august kl. 19 (rykket fra den 18. august)

•

Efterfølgende møde er lørdag d. 12. september under FKCamp

Ad 13 Evt.

•

Der er en bruger der har spurgt om muligheden for at få en port åben til noget spilserver,
bestyrelsen blev enige om at holde fast i nuværende procedure så svaret blev nej.

