
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 21. marts 2012 kl. 19:00

Hinderupgaard

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol.

3. Nyt siden sidst. 

 Orientering om FKO

4. Nyt fra Netgruppen. 

5. Nyt fra Servergruppen.

6. Nyt fra Spilgruppen.

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

8. Nye lokaler pr. sommer 2012

9. Brugerfoldere

10.Tilbud fra Netic

11. FKO Camp

12.Næste møde. 

13.Evt. 

Deltagere: 
Anders Jørgensen, Henning Blume Islund, Jakob Rodenberg, Martin Dissing og Isabel Friis

Afbud: Davur Leon Husdal

Gæst: Jan Christensen



Ad 1: Valg af referent

• Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. marts blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Henning gennemgik lidt om FKOs historie, det daglige arbejde og bestyrelsens opgaver. 
Derudover blev der snakket om de forskellige grupper af frivillige, og hvilket arbejde de 
udfører for FKO.

• Vi afventer klarmelding fra Fon om hvornår Guldsmedevænget er klar.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Sct Joseph bliver opgraderet lige så snart det sidste sfp modul er kommet fra 
leverandøren.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Jan satte den nye bestyrelse ind i hvilken server der var blevet søgt og hvad den skal 
bruges til. Bestyrelsen bevilligede yderligere 5.000 til den ønskede server, så der i alt 
nu er bevilliget 45.000.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Spilgrp har fået et link på loginsiden som tidligere aftalt, derudover har de fået lov til at 
få et banner på hjemmeside www.kollegienet.dk, i farver der matcher designet på 
hjemmesiden. 

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Nye lokaler pr sommer 2012

2. FKcamp

3. Accept af brugerregler ved login

4. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 Nye lokaler pr sommer 2012

• De forskellige muligheder blev diskuteret, vi vil prøve at snakke med IDEA house, og så 
vil teknisk medarbejder + daglig leder kigge på muligheder inden næste 
bestyrelsesmøde.

Ad 9 Brugerfoldere

• Ny brugerfolder godkendt.



Ad 10 Tilbud fra Netic

• Jan gennemgik tilbuddet fra Netic, og hvad det kunne tilbyde kollegienet. Vi diskuterede 
tilbuddet og nåede frem til at det ikke er relevant for os.

Ad 11 FKO Camp

• Der blev sendt mail ud til de frivillige om de stadig er interesseret i en hel weekend, 
eller hellere vil have noget i stil med det der var sidste år.

Ad 12 Næste møde 

• Næste møde er planlagt til onsdag den 18. april kl. 19.00 på Hinderupgaard.

• Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 14. maj kl. 19.00 på Hinderupgaard.

Ad 13: Evt.

• Intet i denne omgang.
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