Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 20. september 2007 kl. 19:00
Hinderupgaard
Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol
3. Nyt siden sidst
4. Behandling af brugersager.
5. Nyt fra Netgruppen.
6. Nyt fra Servergruppen.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

7. Nyt fra spilgruppen.


Battlenet problematikken

8. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Logningsbekendtgørelsen


Sikkerhedsgodkendelse af frivillige



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO



Merchandice



Åbningstider



Medarbejdere

9. Medlemsforbindelser.




Eksisterende forbindelser


TBT



St. Glasvej 44



Guldsmedevænget

Interessante emner


St. Glasvej Kvarter



Vindegade 96



Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget

10. Netenforcer
11. DHCP


Opsætning af trådløs router



HCØ

12. Hjemmeside

13. FKCamp 2007


Evaluering

14. Brugerregistreringsfolder
15. Kommunikationsgruppe
16. odense.kollegienet.dk/procedure
17. Repræsentanter
18. Gruppemøde
19. Julefrokost
20. Næste møde
21. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Danni Liljekrans, Lukasz Bruun, Christian Blicher
Hollbaum, Gert Brigsted, Niels Sandman & daglig leder René Jacobsen
Gæst:
Christian Bredow
Ad 1: Valg af referent
-

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
-

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. august blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
-

Fiberomlægningen ved Munkebjergvænget har forløbet smertefrit for FKO.

Ad 4: Behandling af brugersager.
-

Intet nyt

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.
-

Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.
-

Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
-

Der har i længere tid være problemer med banning af Kollegienets brugere på
Battlenet. Spilgruppen har gentagne gange kontaktet administratorene af Battlenet og
ønsket svar om problematikken, men har aldrig fået konkret svar på hvad der kan
gøres for at unfgå dette problem i fremtiden.

-

Næste skridt er at spilgruppen definerer de tekniske aspekter, hvorefter formanden for

FKO udformer et formelt brev til administratorne af Battlenet, med ønske om en
hindring af banning af FKO's brugere på Battlenet.
Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
Intet nyt.
Stk 2: Logningbekendtgørelsen
Tonny, formand af FKO har forsøgt undersøgt reglerne for logningbekendtgørelsen.
Ifølge hvad der hidtil er fundet frem til, overholder FKO reglerne. Der arbejdes dog
videre mod en klarlægning på format af log, sikkerheds godkendelse af personer med
tilgang til log mv.
Stk 3: Prioriteringslisten ser nu således ud:
-

Hjemmeside

-

Dokumentation

-

Julefrokost

Stk 4: Opgaver i FKO

-

Ingen nye opgaver.

Stk 5: Merchandise
-

Der arbejdes videre med at finde priser på merchandise til Foreningens frivillige. Det
forventes at være klar til fremlæggelse d. 25. oktober

Stk 6: Åbningstider
-

Der er kommet nye åbningstider for FKO. De er som følger:
På kontoret på Niels Bohr Allé 21:
mandag 14-18
tirsdag 10-12
onsdag 14-18
torsdag 12-18
På kontoret på SDU Odense i lokale U8:
fredag 12-15

Stk 7: Medarbejdere
-

Det er bestemt på mødet at teknisk medarbejder er ansvarlig for daglig (ugedage)
besvarelse af info@kollegienet.dk. Samme gælder for daglig leder og
leder@odense.kollegienet.dk.

Ad 9: Medlemsforbindelser.

-

-

Eksisterende medlemmer
o

TBT - Eftersom barakkerne på munkebjergvænget, hvorigennem
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse.FKO vil i nærmeste fremtid
kontakte TBT for at drøfte mulighederne.

o

St. Glasvej 44 – afventer afstemning.

o

Guldsmedevænget – intet nyt.

Interessante emner
o

St. Glasvej Kvarter – intet nyt

o

Vindegade 96 – Daglig leder undersøger mulighederne.

o

Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt.

Ad 10: Netenforcer.
-

Vi har for tiden flere og flere timer, hvor vores licens på netenforceren udnyttes til det
fulde. Dette resulterer i at vores brugere oplever ventetider på nettet, hvilket vi
naturligvis gerne vil undgå. Vi arbejder i bestyrelsen på forskellige løsninger der vil
højne kvaliteten af vores produkt.

Ad 11: DHCP.
-

Opsætning af trådløs router
o

Vi har i den seneste tid oplevet et stigende problem med at vores brugere
opsætter deres trådløse router til netværket forkert, således de ”stjæler”
forbindelse fra andre på samme netværk. Dette er til trods for, vi sender en
vejledelse til opsætning sammen med brugernavn og adgangskode, samt at
samme vejledning er beskrevet i brugerregistrerings folderen.
Vi undersøger i bestyrelsen hvad der kan gøres ved dette, og hvad det vil
kræve. Umiddelbart er den mest korrekte løsning, en meget dyr løsning, så vi
overvejer de forskellige muligheder og opvejer dem med konsekvenserne.

o

Netudvalget på HCØ har planer om en dag, at gå fra statiske ipadresser til
DHCP. Dette vil dog ikke ske førend de er sikre på at de vil undgå ovenstående
problem.

Ad 12: Hjemmeside.
-

Intet nyt

Ad 13: FKCamp 2007.
-

Evaluering er på vej.

Ad 14: Brugerregistrerings folder.
-

Vi arbejder på en ny version af brugerregistrerings folderen, hvor vi ønsker at tilføje
yderlige information om foreningen og om hvad vi kan.

Ad 15: Kommunikationsgruppe.

-

Der er på bestyrelsesmødet blevet stiftet en ny gruppe i foreningen. Gruppen vil blive
kaldt kommunikations gruppen, og vil foreløbig have til opgave at:

1. Formidle brugervenligt alt hvad FKO tilbyder ud til brugerne (webmail, IRC, Server, FTP). Evt. lave
grafiske howto's i form af film, powerpoint mm.
2. Forøge kendskabet til FKO og hvad det er vi laver og hvordan vi fungerer som forening. Bestyrelse,
administration (medarbejdere), frivillige og repræsentanter.
3. Præsentere det frivillige arbejde. Lave hvervekampagner eller andet
4. Udarbejde manualer, forbedre brugerregistrerings folderen, tiltag til/på hjemmesiden
5. Præge FKO's fremtid. Kreative tanker om hvordan vi kan forny os og sikre fremtidig eksistens.
Gruppens medlemmer er foreløbig Tonny Keinicke, Christian Bredow, Christian
Hollbaum og René Jacobsen. Det er et ønske fra bestyrelsen at der i fremtiden kommer
nye medlemmer til gruppen. Gerne brugere der ikke allerede er frivillige og evt. med en
studiebaggrund matchende gruppens opgaver.
Ad 16: odense.kollegienet.dk/procedure
-

Siden skal oprettes, som et krav fra forskningsnettet med en procedure ved
henvendelse af misbrug. Tonny har taget opgaven at skrive teksten, og Niels har
påtaget sig opgaven at oprette siden.

Ad 17: Repræsentanter.
-

Daglig leder vil i den nærmeste fremtid, lave en gennemgang af de forskellige
repræsentanter rundt hos vores medlemmer.
Formålet med dette er først og fremmest at kontrollere at de der står registreret hos
os, i virkeligheden også er at finde hos medlemmerne. Desuden ønsker vi en
klarlægning for hvad jobbet som repræsentant i praksis betyder, hvor meget tid der
bliver brugt på jobbet, samt en tilbagemelding på hvad der evt. kan gøres bedre fra
FKOs side.

Ad 18: Gruppemøde.
-

Der er på mødet blevet fastlagt en dato for et møde med alle frivillige i FKO, hvor
dagsordenen bl.a. vil være, Wiki/FKOdok og merchandise.

Ad 19: Julefrokost.
FKO's julefrokost anno 2007 afholdes på en af følgende datoer: 23., 24. eller 30.
november. Endelig dato besluttes senest d. 10. oktober.
Danni Liljekrans sørger for lokale på solsikkemarken.
Der er som sidste år, sammenskudsgilde hvor man kan melde ind med hvad man
ønsker at medbringe.
Ad 20: Næste møde.
Næste møde er fastsat til torsdag den 11. oktober kl. 19.00. Efterfølgende møde er
fastsat til 1. november kl. 19.00.
Ad 21: Evt.
-

Intet i denne omgang.

