Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d.19.12.2018 kl.19.00 ved Cortex Park

Referat:
Deltagende: Oliver David Lippert, Mads Jørgensen, Anders Jørgensen, Ulla Egknud, Henning Blume
Islund
Fraværende: Isabel Friis
Gæst:

1. Valg af referent
Oliver er valgt som referent.

2. Underskrift af protokol
Referatet er underskrevet af alle de deltagende ved bestyrelsesmødet d.07.11.2018.

3. Nyt siden sidst.
3.1.

Julefrokost

Vi har afholdt julefrokost på Olivias Brasserie og det forløb rigtig godt.
Nedbrud:
Der har været nedbrud på Pjentedamskollegiet d.27/11, som skyldes overgravede fiberledninger,
og blev løst samme dag. Et par dage efter d.30/11 var der nedbrud på Rasmus Rask Kollegiet, som
skyldes bøjede fiberledninger, i forbindelse med kommende letbane. Dette blev repareret samme
dag.

4. Nyt fra de frivillige.
4.1.

Opgradering af core

Bestyrelsen godkender køb af nye core til en værdi af 638.000 kr. Dette finansieres ud fra den
bevilling, der blev givet ved sidste repræsentantskabsmøde på 500.000 kr. samt servicekontrakt til
at dække det resterende. Bestyrelsen har derudover yderligere bevilliget 23.000 kr til køb af ekstra
udstyr til den nye core.
Derudover har de frivillige serviceret wifi-løsning på 4.maj kollegiet, og der skulle ikke længere
forekomme problemer. De problemer brugere har haft i en længere periode med bestemte Blizzard
computerspil er blevet løst.

5. Nyt fra Administrationen.
5.1.

Møde med PFA Pension

Der er afholdt møde med PFA-pension, som gik rigtig godt og det nye kollegie ser rigtig
spændende ud og vi glæder os til at levere internet, når detåbner i januar 2020. Der er blevet
aftalt et møde med Kristiansdal angående deres kommende ungdomsboliger ved Cortex Park 28
efter nytår.

6. Opgaver i FKO
-

Det er blevet besluttet at afholde næste FKO-aften d.08/02/2019

-

Kommende FKCamp er under planlægning forventes afholdt d.29. august til 1.september

7. Repræsentantskabsmøde
7.1.

Budget

Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2019-2020

8. Næste møde
De to kommende møder bliver afholdt følgende datoer:
-

23.01.2019
18.02.2019

9. Evt.

