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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. Repræsentantskabsmøde 2009

10.Netværk. 

 Hvad er planerne og mulighederne for FKO's fremtidige netværksstruktur?

11.  Nyhedsbrev

12.  Næste møde. 

13.  Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen, Gert Brigsted, René Madsen, Henning Blume 
Islund og daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Tonny Lundgren Keinicke og Daniel Damkjær.



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.

• Intet nyt.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Netgruppen har opdateret FKO's centrale firewalls. Ifølge cisco skal der bl.a. være 
hastighedsforbedringer i version 8 series.

• Netgruppen har lavet diverse forberedelser forud RRK's tilslutning på FKO's netværk. 
Dette indbefatter bl.a. beslutning af ip-serie, og hvilket udstyr der skal benyttes.

• NetEnforcer: Vi har problemer med NetEnforceren, der ikke yder hvad den er indkøbt 
til. Sagen kører og der er lægges et øget pres på vores leverandør. Sagen har højeste 
prioritet hos netgruppen.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Der er fortaget opdateringer på følgende services:

• maillist.kollegienet.dk

• webmail.kollegienet.dk

• login.kollegienet.dk

For maillist og webmail, er bl.a. sikkerheden forbedret på webinterfacet. Samtidig er alt 
mail systemet bag ved opdateret (clam antivirus, anti spam og mta).

Opdateringen af login.kollegienet.dk, var krævet i forbindelse med opdateringen af 
firewall'en.

• Der er planer om at installere en ny GIT-server til versionsstyring af det nye 
brugeradministrationsstystem. Formålet med GIT-serveren er først og fremmest at 
sikre dokumentation samt 

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• ikke gennemgået på dette møde.

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager



Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 
2. Brugeroprettelsessystem 
3. Makeover af serverrum
4. Hjemmeside 
5. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8:  Medlemsforbindelser.

• Intet nyt – FKO forventer ingen forsinkelser.

Ad 9: Repræsentantskabsmøde 2009.

• Planlægningen af repræsentantskabsmødet 2009 er godt i gang.

• Mødet afholdes tirsdag d. 21. april kl. 19 i auditoriet på Teknisk Fakultet, SDU.

Mødet er åbent og vi opfodrer alle brugere af kollegienet til at møde op og støtte op om 
deres internetforbindelse. Desuden står vi overfor en stor udskiftning i bestyrelsen, så 
hvis du er bruger af kollegienet og ønsker at sidde FKO's bestyrelse, glæder vi til se dig 
på repræsentantskabsmødet. 

Ad 10:  Netværk.

• Der arbejdes i øjeblikket med mulighederne for vores netværksstruktur. Planerne er 
store, derfor er netgruppen gået i gang med en detaljeret optegning af den nuværende 
netværksstruktur, for at danne et overblik over hvor vi kan opgradere samt hvad vi har 
af muligheder og hvilke omkostninger det vil medføre. Til dette vil vi også inddrage 
vores samarbejdspartnere og leverandører.

Ad 11:  Nyhedsbrev.

• Nyhedsbrevet for 1. kvartal 2009 (marts udgave) er udsendt til geninfo. Nyhedsbrevet 
kan ligeledes læses på FKO's hjemmeside www.kollegienet.dk/nyheder/

Ad 12: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 14. april. Efterfølgende møde er planlagt til 
tirsdag d. 21. april, umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Ad 13: Evt.

• Åbningstider i påsken:

FKO holder lukket i feriens helligdage:

• torsdag d. 9. april - skærtorsdag 
• fredag d. 10. april - langfredag 
• mandag d. 13. april - 2. påskedag
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