Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 17. august 2011 kl. 19:00
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 Spilgruppen.
7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

8. FKO arrangement / FKCamp 2011
9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere:
Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Henning Blume Islund, Mathies Glasdam &
daglig leder Laila Lauritzen

Ad 1: Valg af referent
•

Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 8. juni blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Jan og Mike har færdiggjort det nye brugeroprettelsessystem, som er blevet taget i
brug fra den 1. august.

•

AGIS inergenaanlæg, brandudstyr til serverrummet er blevet installeret. Hvis der opstår
en fejl vil Jan og Mike modtage en sms om fejlen.

•

Den endelige bestilling af firewallen er blevet sendt til NetDesign, og firewallen
forventes leveret den 5. september.

•

Softshells er blevet bestilt.

•

Nedbrud på airconditionanlæg i serverrummet den 14. juli. For at løse dette blev der
tilkaldt en tekniker.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Nagios er opdateret med yderligere overvågning af serverne.

• Host-server (leeloo) er blevet opgraderet til 24 GB ram.
Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Der er blevet informeret om et foreløbigt overskud for regnskabsåret 2010/2011, og dte
ser fornuftigt ud.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. FKCamp2011
•

Dato: 9.-11. september 2011

2. 10Gb uplink samt ny firewall
3. Plan større
•

Stort set overstået

4. Nye kontorlokaler pr. sommer 2012
5. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: FKO arrangement / FKCamp 2011

•

Til mødet er der blevet udarbejdet en foreløbig plan for FKCamp 2011, hvor der om
fredagen vil blive arrangeret en til på GoKart banen sidst på eftermiddagen og herefter
vil der blive inviteret til spisning et sted i byen.
Lørdagen vil starte med brunch på en af byens cafeer/restauranter og om aftenen vil
der blive arrangeret noget med noget aftensmad.

Ad 9: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til onsdag d. 21. september 2011 og efterfølgende møde er
planlagt til onsdag den 26. oktober 2011.

Ad 12: Evt.
•

Der blev kort vurderet på hvordan det har fungeret med åbningstiderne i sommerferien,
og i den forbindelse besluttet at der til næste sommerferie skal holdes åbent på
kontoret to gange i ugen.

