Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 21. april 2010 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.
6. Nyt fra Spilgruppen.
7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

8. Repræsentantsskabsmøde 2010
9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere:
Troels Ringmose, Morten Knudsen, Ronny Rasmussen, Henning Blume Islund, Henrik Baumann
Aagaard Jensen, Frank Hansen & daglig leder René Jacobsen
Afbud:
Laila Stadel Linnet

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 10. marts blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Bestyrelsens fokus er pt. først og fremmest på repræsentantskabsmødet.

•

Bygherrerne for de 22 nye ungdomsboliger på Remisen, har henvendt sig på FKO's
opfordring om Kollegienet til boligerne. Der er intet afgjort endnu.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

FKO arbejder stadig med en opgradering af vores interne netværk og backbone. Den
nye fiberforbindelse mellem HCØ og vores største knudepunkt på Klosterbakken er nu
klar.

•

FKO hvervekampagne for ny frivillige har båret frugt. Vi har fået flere henvendelser der
har betydet at vi nu har masser af frivillig arbejdskraft i foreningen. Velkommen til.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Nyt udstyr til serverrummet
•

•

Servergruppen har fået 2 nye servere til serverrummet. De har således masser
at se til med opsætningen af disse.

Kollegienets mailserver har været ramt af store mængder spam. Vi har nu fundet
årsagen, der viste sig at være en brugerhjemmeside. Dette er igen under kontrol.
Fejlen har dog betydet at kollegienets mailserver flere steder opfattes som spam,
hvilket betyder at mails der sendes via kollegienets mailserver, vil kunne opfattes som
spam og risikerer ikke at nå frem. Kollegienet beklager de ulejligheder dette må betyde.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Økonomiopfølgningen blev gennemgået. Der er ingen afvigelser ift. budgettet.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Repræsentantsskabsmøde 2010
2. Ny serverstruktur

1. Nedlæggelse af bruger hjemmeside/mail
2. Brugeroprettelsessystem
3. Plan større
4. Dokumentation
Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Repræsentantskabsmøde 2010.
•

Repræsentantskabsmødet 2010 afholdes d. 27. april.
Alt er efterhånden på plads til mødet. Endelige indkaldelsen er sendt til
repræsentanterne. Repræsentanter der endnu ikke har været i kontakt med daglig
leder, bedes tage kontakt til denne på mail leder@odense.kollegienet.dk.

Ad 9: Næste møde.
Næste møde er planlagt til tirsdag d. 27. april 2010, umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet.
Ad 10: Evt.
•

Intet i denne omgang.

