
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 19. november 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.

9. Julefrokost 2008

10.  Repræsentantskabsmøde 2009

11.  Hjemmeside

12.Trådløst net hos FKOs medlemmer.

13.Næste møde. 

14.Evt. 

Deltagere:
Claus Stovgaard, Gert Brigsted, Daniel Damkjær, Nicholai Ebbe Juul Hansen, Tonny Lundgren 
Keinicke & daglig leder René Jacobsen.

Afbud:
Sebastian Fichtner &  René Madsen

Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referat fra bestyrelsesmødet 20. oktober blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Intet nyt



Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Cacti er blevet udvidet med mere statistik på netværket

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Økonomiopfølgningen blev gennemgået for de første 3 ½ måneder af dette 
regnskabsår. De faste udgifter følger budgettet. Desuden har der endnu ikke været 
nogen udgifter til vedligeholdelse eller udbygning endnu, så alt ser fint ud.

Stk 2: Brugersager

• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. FKO Julefrokost
2. Repræsentantskabsmøde 2009
3. Hjemmeside / brugeroprettelsessystem 
4. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne af svarer til prioriteringslisten.

Ad 8: Medlemsforbindelser.

• Intet nyt

Ad 9:  Julefrokost 2008.

• FKOs julefrokost 2008 afholdes d. 5. december kl. 18.00 i Solsikkemarkens festlokaler.

Wiki siden for denne er opdateret så det er muligt at se hvem der er tilmeldte.

Ad 10:  Repræsentantskabsmøde 2009.

• FKOs repræsentantskabsmøde 2009 er fastlagt til tirsdag d. 21 april kl. 19.00. Vi vil 
igen i år afholde repræsentantskabsmødet i auditoriet på teknikum.

Ad 11:  Hjemmeside.

• Denne er endnu engang blevet et hængeparti. Bestyrelsen har et mål om at denne skal 
stå færdig til repræsentantskabsmødet 2009. For at kunne nå dette, er det vedtaget i 
bestyrelsen at vi vil oprette en projektansættelse på et givet antal timer, for at 
færdiggøre vores hjemmeside.

Ad 12: Trådløst net hos FKO's medlemmer.



• Der blev arbejdet med dette på FKCamp. René Madsen og Lukasz skal følge op på 
resultaterne fra campen, men der kræves stadig en del arbejde førend vi har en løsning 
der kan tilbydes til vores medlemmer.

Ad 13: Næste møde.

Næste møde er planlagt til d. 17. december kl. 19.00. Efterfølgende møde er planlagt til 
7. januar 2009.

Ad 14: Evt.

• Serverrum

FKOs serverrum på HCØ ligner efterhånden et levn fra før murens fald. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at vi vil igang med en makeover af serverrummet. Førend vi går igang, vil vi gerne have 
forslag til hvad de frivillige mener vil forbedre arbejdsmiljøet dernede. Dette drejer sig både om 
udstyr, møbler og hvad der ellers trænger til udskiftning eller mangler. 
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