Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 18. April 2012 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. Nye lokaler pr. sommer 2012
9. FKCamp
10. Ændring af login + udsendelse af password
11. FKO Aften
12. Kundeevent hos Netdesign
13. Næste møde.
14. Evt.
Deltagere:
Jakob Rodenberg, Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Martin Dissing og Isabel Friis
Afbud: Davur Leon Husdal

Ad 1: Valg af referent
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. marts blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 4: Nyt fra Netgruppen
•

Fiberen til Guldsmedevænget er blevet klarmeldt og efterfølgende opgraderet

•

JBW har accepteret tilbuddet om at blive opgraderet til gigabit. Udstyret er blevet
klargjort og vil blive opsat hurtigst muligt

•

Sctj. kollegiet er blevet opgraderet til gigabit d. 30. marts 2012.

•

Udstyret på Bjørnevangen skal skiftes, udstyret bliver bestilt hjem så snart vi har
fundet ud af hvad der skal skiftes og Bjørnevangen har accepteret det tilbud.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen
•

Den nye server er blevet sat op i serverrummet med en basisinstallation. Vi går nu i
gang med at konfigurere den, således den kan træde i kraft hvis den primære
hostserver går ned.

•

Vi har haft en ny mand, Kristoffer fra HCØ, med til møde, han kommer igen i næste
uge.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Spilgruppen har opretter flere spilservices.

•

Det blev aftalt af spilgruppen inviteres med på næste bestyrelsesmøde for at vi kan få
en update på, hvordan det går, da det nu er 3 måneder siden de fik lov at låne en
server af Anders.

Ad 7: Nyt fra administrationen
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
•

Nye lokaler pr sommer 2012

•

FKcamp

•

Accept af brugerregler ved login

• Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Nye lokaler pr. sommer 2012
•

Daglig leder har siden sidste møde kigget lidt på forskellige muligheder, der er ikke rigtig så
mange muligheder i de områder vi har kigget på. Det har endnu ikke været muligt at fange
Idea House, så vi forsøger fortsat på at få fat i dem.

Ad 9: FKCamp
•

Der er blevet bestilt hytter i Bogense Feriecenter fra d. 14-16 september

•

Daglig leder sender en mail rundt til de frivillige, for at høre hvad de gerne vil arbejde
med internt i grupperne i løbet af weekenden.

Ad 10: Ændring af login + udsendelse af password
•

Teknisk medarbejder har lavet et udspil til, hvordan login siden kan ændres.
Bestyrelsen havde nogle få ændringer som Jan bliver informeret om og vil kigge på
inden næste møde. Derudover er Jan ved at undersøge mulighederne for at sende
password ud til vores brugere med sms.

Ad 11: FKO aften
•

Den 8. maj bliver der afhold FKO arrangement.

•

Vi mødes kl. 16 på parkeringspladsen ved FKO, hvorfra vi følges ud for at spille paintball
i 2 timer. Efter paintball følges vi til Bull, hvor vi spiser sammen.

Ad 12: Kundeevnet hos Netdesign
•

Bestyrelsen kiggede invitationen igennem, bestyrelsen blev enige om at vi giver billetter
til de frivillige der skulle være interesseret i at tage af sted.

Ad 13: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til mandag den 14. maj kl. 19.00 på Hinderupgaard.

•

Efterfølgende møde er planlagt til torsdag den 21. juni kl. 20.00 hos Henning.

Ad 14: Evt
•

Intet i denne omgang

