Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 20. oktober 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


Procedure for karantæne



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO



Validering af brugere ved brug af CPR


Hvad siger terrorpakken - hvad er der påkrævet



Hvad kræver det af os - administrativt såvel som teknisk

9. Medlemsforbindelser.
10. Hjemmeside.
11. Julefrokost 2008
12. Trådløst net hos FKO's medlemmer.
13. Næste møde.
14. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Gert Brigsted, Daniel Damkjær, Nicholai Ebbe Juul Hansen, Tonny Lundgren
Keinicke, René Madsen & daglig leder René Jacobsen.
Afbud:
Sebastian Fichtner
Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referat fra bestyrelsesmødet 24. september, samt referater fra tidligere møder der
manglede underskrift, blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Der har været en del klager over spikes og høj latenstid på kollegienet, betydende at brugere af
kollegienet kan opleve nedsat hastighed på internetforbindelsen. Dette skyldes formentlig vores
gateway til forskningsnettet. Trods fejlsøgning, internt og hos forskningsnettet, har det ikke været
muligt at løse problemet. I forbindelse med opgradering af forskningsnettet, udskiftes udstyret i
Odense inden jul. Såfremt der findes en midlertidig løsning på problemet, vil denne selvfølgelig
implementeres.

•

Fire frivillige i FKO har været på open source messe i København. De beretter at det har været en
god og lærerig tur, hvor de har taget imod en masse ny viden der kan bruges i FKO regi.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Netgruppen har opdateret sikkerheden på routere og switche på FKOs net.

•

Overvågningen af trafikken på kollegienet er blevet intensiveret med formål at lave
bedre statistikker og dermed være i stand til at effektivisere fejlsøgning.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Prgruppen er sat i bero.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt.

Ad 8: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Der er ingen økonomiopfølgning denne gang, da der i øjeblikket lægges sidste hånd på
det afsluttede årsregnskab.

Stk 2: Brugersager
•

Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1.
2.
3.
4.

FKO Julefrokost
Hjemmeside / brugeroprettelsessystem
Repræsentantskabsmøde 2009
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne af svarer til prioriteringslisten.

Stk 5: Validering af brugere ved brug af CPR

•

Det er endnu engang fastlagt at FKO overholder Den Danske Antiterror Lovgivning. Derfor
henlægges denne sag, da FKO ikke ønsker at benytte CPR registrering.

Ad 9: Medlemsforbindelser.
•

Intet nyt

Ad 10: Hjemmeside.
•

Intet nyt.

Ad 11: Julefrokost 2008.
•

FKOs julefrokost 2008 afholdes d. 5. december kl. 18.00 i Solsikkemarkens festlokaler.
Bestyrelsen og medarbejdere vil stå for maden i år. Invitationen til dette arrangement
vil blive udsendt til intern.

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. 19. november kl. 19.00.
Efterfølgende 2 møder er planlagt til hhv. 17. december og 7. januar 2009.
Ad 14: Evt.
•

Intet i denne omgang.

