Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 18. April 2013 kl. 18:00
- På 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 Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

7. Repræsentantskabsmødet
8. Vikar for Daglig leder
9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere: Jakob Rodenberg,Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Martin Dissing, Emil
Dan Kreutzfeldt Rasmussen og Isabel Friis

Ad 1: Valg af referent
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 18. marts blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Kristiansdal har henvendt sig om muligheden for at Langelinie kollegiet bliver koblet på
FKO. Der bliver bygget nye ungdomsboliger på Ridehusgade og de har ligeledes
henvendt sig om muligheden for at blive koblet på FKO. I begge tilfæle tager teknisk
medarbejder kontakt til Energi Fyn og får lavet et tilbud.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Bikuben, Nørregade og Klostergården er alle kommet på vores layer 3 setup,

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Den nye UPS er blevet installeret i serverrummet d. 17/4.

Ad 6: Nyt fra Administrationen.
•

Nogle studerende der bor på Bjørnemosen har henvendt sig for at høre om
mulighederne for at blive koblet på nettet gennem FKO. Bestyrelsen blev dog desværre
nødt til at afvise denne henvendelse, da Bjørnemosen ikke kun er for studerende.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Repræsentantskabsmøde 2013
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2013
•

Tilmeldingsfristen er slut og der er en del tilmeldte til årets repmøde.

•

De sidste detaljer kom på plads og daglig leder sørger i næste uge for at bestille
pizza'er og få købt sodavand.

•

Endelig dagsorden blev fastlagt og sendt ud.

Ad 8 Vikar for daglig leder
•

Der har været sendt en mail rundt til de frivillige om en af dem kunne være interesseret
i at vikarer fra daglig leder næste semester. Mike Rostermund er blevet valgt.

Ad 9 Næste møde
•

Næste møde er torsdag den 25. april efter repræsentantskabsmødet

Ad 10 Evt
•

Intet denne gang

