
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 17. december 2008 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.

 Opfølgning på nyt brugeradm. system

6. Nyt fra Spilgruppen

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

8. Medlemsforbindelser.

 Rasmus Raskkollegiet

9. Julefrokost 2008

 Evaluering

10.Repræsentantskabsmøde 2009

11.Hjemmeside

12.Trådløst net hos FKO's medlemmer.

13.Teknisk medarbejder

14.  Åbningstider jul/nytår

15.  Næste møde. 

16.  Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen, René Madsen, Tonny Lundgren Keinicke & daglig 
leder René Jacobsen

Afbud:
Sebastian Fichtner, Daniel Damkjær og Gert Brigsted.

Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.



Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. november blev underskrevet af de 
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Intet nyt.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Der er optimeret på prioriteringen af trafikken.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem. 

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Ser tilfredsstillende ud.

Vi har fået regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2007-2008 retur fra vores revisor, der viser et 
resultat på ca. kr. 85.000.

Stk 2: Brugersager

• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 
• Oversigt over repræsentanter / rekruttering til bestyrelse 

2. Ansætte teknisk medarbejder 
3. Hjemmeside / brugeroprettelsessystem 
4. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8:  Medlemsforbindelser.

• Rasmus Raskkollegiet har henvendt sig for at få et tilbud på internetforbindelse. Daglig 
leder har haft møde med Fyns Optiske Netværk om et tilbud på en fiberforbindelse fra 
Klosterbakken og ud til Rasmus Raskkollegiet.

Daglig leder og en teknisk repræsentant forventes at holde et møde med et udvalg fra 
RRK engang i januar.

Ad 9:  Julefrokost 2008.



• Evaluering

Vi havde en rigtig hyggelig julefrokost. Der var dog et stort arbejde for de frivillige 
forud og efter julefrokosten. Modsat sidste år, hvor hvor deltager selv skulle medbringe 
en ret, stod bestyrelsen i år for alt maden. Vi foreslår at der bestilles mad udefra til 
næste års julefrokost.

Ad 10: Repræsentantskabsmøde 2009.

• Planlægningen af repræsentantskabsmødet 2009 er godt i gang.

Ad 11:  Hjemmeside.

• Opgaven med at færdiggøre FKO's ”nye” hjemmeside vil blive overlagt til den ny 
ansatte teknisk medarbejder, så snart han er fundet og i funktion.

Ad 12:  Trådløst net hos FKO's medlemmer.

• Vi har henlagt arbejdet med en officiel vejledning til trådløst net på kollegierne. Såfremt 
det bliver aktuelt, kan vi forsætte arbejdet der er dokumenteret fra FKCAMP 2008.

Ad 13:  Teknisk medarbejder.

• Pga. få ansøgninger til teknisk medarbejder stillingen, har vi valgt at køre en ny 
ansøgningsrunde. Vi håber at ved at ændre startdatoen til 1. februar, og dermed efter 
eksamensmåneden, at der vil komme flere ansøgninger.

Ad 14: Åbningstider jul/nytår samt januar.

• FKO holder lukket mellem jul og nytår. Sidste åbningsdag på kontoret er torsdag d. 19. 
december og første åbningsdag i det nye år er mandag d. 5. januar.

Januar måned er eksamensmåned, og eftersom vi pt. kun har én ansat og frivillige til at 
dække kontorets åbningstider, kan der forekomme enkelte dage hvor vi må holde 
lukket. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden.

Ad 15: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 7. januar. Efterfølgende møde er planlagt til 
onsdag d. 4. februar.

Ad 16: Evt.

• Intet i denne omgang.
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