
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 20. maj 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 PR gruppe / kommunikations gruppe

7. Nyt fra Spilgruppen

8. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

9. Medlemsforbindelser.

 Eksisterende

 TBT 

10.Repræsentantskabsmøde 2008.

 Opfølgning på overståede repræsentantskabsmøde

11.Åbningstider

 Sommerferie

 Ekstraordinære åbningstider i forbindelse med studiestart

12. 10 års jubilæum

 Nedsættelse af arbejdsgruppe

 Forslag til dato

 Forslag til sted

13. FKCamp 2008

 Nedsættelse af arbejdsgruppe

 Forslag til dato

 Forslag til sted

14.  Hjemmeside.

15.  Næste møde. 

16.  Evt. 



Deltagere:
Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen, Gert Brigsted, René Madsen, Daniel Damkjær, 
teknisk medarbejder Jan Ninh & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Tonny Lundgren Keinicke og Danni Liljekrans.

Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. april samt referatet fra konstituerende 
bestyrelsesmødet afholdt den 14. april, blev underskrevet af de tilstedeværende 
personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Intet nyt.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Intet nyt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem. Arbejdsaftener hvor vi 
hovedsageligt arbejder med hjemmesiden, vil fremover også benyttes til at arbejde 
videre med brugerregistreringssystemet.

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 8: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Ingen gennemgang.

Stk 2: Brugersager

• DK CERT har henvendt sig til FKO med adskillige sager om misbrug af nettet. Dette har resulteret i 6 
brugersager, der blev behandlet på bestyrelsesmødet.

Den massive mængde af henvendelser på misbrug af nettet, medbringer store 
administrative opgaver for den daglige ledelse og servergruppen. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at ændre i den nuværende procedure for overtrædelse af FKO's brugerregel 



punkt 5

Brug af kollegienettet til distribution af ulovlig materiale som du ikke selv har 
rettighederne til er ikke tilladt. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende dette.

Fremover vil en sag om misbrug, resultere i en karantæne der vil vare i 14 dage ved 
afgivelse af fuld tilståelse, eller så længe sagen er åben. Brugerne vil fremover ikke 
skulle møde op på et bestyrelsesmøde, men derimod tage kontakt til daglig leder eller 
teknisk medarbejder.

Ved gentagelse af brud på FKO's brugerregler punkt 5, bliver sagen taget op af bestyrelsen og kan i 
yderste konsekvens medføre lukning af konto.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. 10 års jubilæum 
2. FKCamp 
3. Hjemmeside / brugeroprettelsessystem 
4. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO omhandler i øjeblikket følgende emner:

Hjemmeside
Færdiggørelse af den nye hjemmeside. Der arrangeres møder/aftener hvor alle FKO's frivillige er 
inviterede til at bidrage til en færdig hjemmeside. 

10 års jubilæum
Der er nedsat en arbejdsgruppe  til at arrangere jubilæum bestående af René Jacobsen (daglig 
leder), Gert Brigsted og Daniel Damkjær.

FKCamp
Der er nedsat en arbejdsgruppe  til at arrangere FKCamp bestående af René Jacobsen (daglig leder), 
René Madsen og Nicholai Ebbe Juul Hansen.

Ad 9:  Medlemsforbindelser.

• Eksisterende medlemmer

• Nedgravningen af den nye fiberforbindelse mellem TBT og FKO er i fuld gang. 
Rørene er kravet ned fra TBT til brønden bag HCØ og selve fiberen mangler nu 
bare at blive ført. Tilslutningen forventes at være klar inden for de næste par 
uger.

Ad 10: Repræsentantskabsmøde 2008.

• Opfølgning på det overståede repræsentantskabsmøde.

• Referatet er klart og mangler blot underskrift af tidligere formand og dirigent. Så 
snart det er klart vil det være at finde på vores hjemmeside.

• Allerede nu laves der en side på wiki.kollegienet med de erfaringer vi har fået til 
dette repræsentantskabsmøde og hvad vi skal huske til næste år.



Ad 11: Åbningstider.

• Sommerferie.

Over sommeren vil der være specielle åbningstider i FKO. Der vil komme en oversigt 
over dette så snart det er fastlagt hvordan det kommer til at se ud.

• Specielle åbningstider i forbindelse med studiestart.

SDU har forespurgt om FKO kan holde ekstra åbent på kontoret på SDU fredag d. 29. 
august. Dette har vi selvfølgelig efterkommet og holder således åbent fra kl. 10.00 til 
15.00.

Ad 12: 10 års jubilæum.

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe der har ansvaret for at arrangere FKO's 10 års 
jubilæum

Der er endnu ikke konkrete forslag til hvor vi ønsker at afholde dette arrangement.

Foreløbig dato er onsdag d. 13. august.

Ad 13: FKCamp 2008

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe der har ansvaret for at arrangere FKCamp 2008.

Der er endnu ikke konkrete forslag til hvor vi ønsker at afholde dette arrangement. 
Bestyrelsen er dog enige om at faciliteterne i Højbyhytten hvor vi har været de sidste 2 
år, ikke helt svarer vores ønsker. Hvis der er nogen der kender til et sted der kan 
rumme ca. 20 mand over en weekend, er vi meget interesserede i forslag.

Foreløbig dato er torsdag d. 14. august til søndag d. 17. august.

Ad 14: Hjemmeside.

• Også anden hjemmeside aften var en succes, og det er derfor en begivenhed vi vil 
fortsætte med.

Næste aften hvor frivillige og ansatte i foreningen kan komme og arbejde på en snarlig 
lancering af den nye hjemmeside, er arrangeret onsdag d. 28. maj.

Vi glæder os meget til at få den nye side op at køre, og håber derfor mange vil deltage 
så vi kan blive færdige snarest.

Ad 15: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 11. juni.

Ad 15: Evt.

• Brugerfolderen der udleveres til brugerne ved oprettelse, er længe ønsket fornyet. Hvad 
denne skal indeholde af infomationer, er dog ikke bestemt endnu. Derfor skal 
bestyrelsen blive enige om hvad det er der ønskes at informeres ud til brugerne første 
gang de danner kendskab til FKO, således daglig leder og teknisk medarbejder kan 
udforme en ny brugerfolder.

Denne opgave forventes at kunne klares over mail.
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