
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 16. december 2015 kl. 18 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. Opfølgning frivillige møde d. 11/11

8. Næste møde

9. Evt. 

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Anders Jørgensen, Henning Blume Islund, Jimmy Thygesen, Bo 
Henriksen & Isabel Friis

Gæst: Katrine Maria Nielsen & Mike Rostermund



Ad 1: Valg af referent.

• Katrine Maria Nielsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdet d. 9. november blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Nuværende daglig leder og teknisk medarbejder har opsagt deres stillinger, Isabel stopper pr. 
31/12-15 og Mike stopper pr. 31/1-16

• Katrine er blevet ansat som ny daglig leder, hun kommer fremadrettet til at varetage både daglig 
leder samt teknisk medarbejder opgaver i og med hun bliver eneste ansatte

• Isabel og Henning har haft møde med Peter fra KBS, på mødet blev det besluttet at KBS 
fremadrettet mod betaling hjælper med telefonerne i det daglige, således ny daglig leder primært
skal fokusere på mere tekniske og administrative opgaver.

• Den 11/11 blev der afholdt møde med de frivillige med henblik på at diskutere, hvordan vi 
fremadrettet rekrutterer frivillige, og dermed fremtidssikre FKO.

• Den 5/12 blev årets julefrokost for medarbejder, frivillige og pensionister afholdt

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Netgruppen har kontaktet bestyrelsen fordi de gerne vil gøre FKO LIR så vi har vores egne IP 
adresser, og dermed er mere uafhængige af vores leverandøre, og lettere kan skifte hvis vi 
senere skulle have ønske om dette. Bestyrelsen synes at dette lød som en god ide, og godkendte 
at de arbejder videre med at få os LIR registreret.

• Der har været problemer med fiberen mellem knudepunkt syd og øst, netgruppen vil derfor tage 
fat i Fiberlan, der har noget måleudstyr som vi kan bruge til at fejlsøge og derefter forhåbentlig 
løse problemet.

• Fremadrettet vil alle frivillige få et individuelt login til switche

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

• Ny kontrakt med EnergiFyn

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 Opfølgning frivillige møde d. 11/11

• Hovedkonklusionerne fra mødet d. 11/11 blev gennemgået, og det blev aftalt at daglig leder, evt. 
i samarbejde med andre, skal arbejde videre med de ting der blev snakket om.

Ad 8 Næste møde

• Næste møde er mandag d. 25. januar kl. 19 på Cortex Park



• Efterfølgende møde er mandag d. 22. februar kl. 19 på Cortex Park

Ad 9 Evt.

• Der var ikke noget til eventuelt denne gang
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