Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 17. marts 2008 kl. 19:00
Hinderupgaard
Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol
3. Nyt siden sidst.
4. NetEnforcer
5. Nyt fra Netgruppen.
6. Nyt fra Servergruppen.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

7. Nyt fra PR gruppe / kommunikations gruppe


Opslag med efterspørgsel på repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer

8. Nyt fra Spilgruppen
9. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO



Merchandise

10. Repræsentantskabsmøde 2008.
11. 10 års jubilæum
12. Medlemsforbindelser.


Eksisterende (fiber?)




TBT

Interessante emner


Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget

13. Hjemmeside.
14. Næste møde.
15. Evt.
Deltagere:
Tonny Lundgren Keinicke, Niels Sandman, Danni Liljekrans, Lukasz Bruun & daglig leder René
Jacobsen
Afbud:
Christian Blicher Hollbaum, Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen og Gert Brigsted.

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. februar blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

1. Nyt bestyrelsesmedlem
• Vi har i bestyrelsen måtte sige tak for god tjeneste til Christian Blicher Hollbaum der er
flyttet til København. I hans sted er tiltrådt 1. repræsentanten, Nicholai Ebbe Juul Hansen.
2. Hjemmesideaften
• Mandag d. 10 marts blev der afholdt arbejdsaften med fokus på den nye hjemmeside. Ved
hjælp af en håndfuld hænder, er vi kommet godt i gang. En lignende arbejdsaften vil blive
arrangeret igen.
3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde
•

I forbindelse med et tilbud på licens til vores NetEnforcer med en tidsfrist, blev
der mandag d. 3. marts afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dette
ene punkt. Mere herom i punktet NetEnforcer.

Ad 4: NetEnforcer.
•

Referatet fra ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 3. marts 2008:

Mødet blev afholdt på baggrund af et tilbud på opgradering af Netenforcer fra 155 Mbps til 1 Gbps,
hvor vi kan spare ca. 70.000 kr (30%).
Hoveddiskussion på mødet var om hvorvidt Cisco SCE 1000 er et reelt alternativ til Netenforcer.
Men ingen i FKO har kendskab til Cisco SCE 1000, og vi kan derfor ikke vurderer om den kan leve op
til vores krav.
Det blev derfor besluttet at opgradere Netenforceren til 1 Gbps, da FKO's tekniske
frivillige allerede har kendskab til produktet og har tillid til at den kan håndterer 1 Gbps.
Desuden vil opdateringen gå hurtigt og smertefrit, da en testlicense på 1 Gbps allerede
er afprøvet med succes.
Ad 5: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.
•

Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 7: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Opslag med efterspørgsel på repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer
PR-gruppen har skrevet en lille tekst der forklarer at vi mangler repræsentanter og
bestyrelsesmedlemmer til det kommende repræsentantskabsmøde. Der er meningen at
dette skal hænges op hos vores medlemmer.

•

Udover opslag på kollegierne, er det daglig leders opgave at kontakte de forskellige
beboerbestyrelse uden beboerrepræsentant, for at få den til at stille med en
repræsentant.
Det skal bemærkes at der i FKO's vedtægter står skrevet at hvert medlem skal stille
med en repræsentant.

§7
Ordinært repræsentantskabsmøde
Stk 1: Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. For at sikre
repræsentativiteten og begrundet i, at foreningens virke har betydning for de enkelte
medlemsorganisationers drift, skal repræsentantskabsmedlemmerne være valgte
medlemmer af bestyrelsen/det ansvarlige organ i den medlemsorganisation, som de
repræsenterer eller være udpeget af bestyrelsen/det ansvarlige organ i den pågældende
medlemsorganisation. Hver medlemsorganisation har én repræsentant i
repræsentantskabet.
Ad 8: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

Ad 9: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Økonomiopfølgningen blev gennemgået.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1.
2.
3.
4.
5.

Repræsentskabsmøde
10 års jubilæum
TBT
Hjemmeside
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO
•

Ingen nye opgaver

Stk 5: Merchandise
•

Merchandise er bestilt.

Ad 10: Repræsentantskabsmøde 2008.
•

Indbydelser til årets repræsentantskab, samt øvrigt materiale der skal medsendes, er
sendt rettidigt.

Ad 11: 10 års jubilæum.
•

Bestyrelsen forestiller sig at vi fejrer FKO's 10 års jubilæum med en fest til sommer.
Der er i øjeblikket en høring ude hos FKO's interne netværk, for at samle ideer og input
til markeringen af denne begivenhed.

Ad 12: Medlemsforbindelser.
•

Eksisterende medlemmer
•

•

TBT - Eftersom barakkerne på Munkebjergvænget, hvorigennem
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse. TBT er i øjeblikket ved at
indhente tilbud.

Interessante emner
•

Boligforeningen Højstrup har planer om at bygge 19 ungdomsboliger ovenpå
deres administrationsbygning på Thomas B. Thrigesgade 32. Højstrup har ytret
et ønske om at FKO tilbyder internetforbindelsen, hvilket vi selvfølgelig gerne vil.
Der er i øjeblikket kontakt med et rådgivende ingeniør firma, der har forhørt sig
om mulighederne.
Boligerne forventes færdige i april 2009.

Ad 12: Hjemmeside.
•

Første hjemmeside aften var en succes, og vi har derfor allerede nu arrangeret den
næste.
Næste aften hvor frivillige og ansatte i foreningen kan komme og arbejde på en snarlig
lancering af den nye hjemmeside, afholdes mandag d. 31. marts kl. 18 på FKO's kontor.
Vi glæder os meget til at få den nye side op at køre.

Ad 13: Næste møde.
Næste møde er planlagt til mandag d. 14. april 2008.
Ad 14: Evt.
•

Intet i denne omgang.

