Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 21. Juni 2012 kl. 20:00
Hos Henning
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. Nye lokaler pr. sommer 2012
9. FKCamp
10. Netenforceren
11. Fiber til Rasmus Rask
12. Næste møde.
13. Evt.

Deltagere: Jakob Rodenberg, Martin Dissing, Anders Jørgensen, Henning Blume Islund 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 21. marts blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst
•

Vandskade i serverrummet i kælderen på HCØ, intet udstyr blev beskadiget

•

Ryttergade er blevet opdateret i samarbejde med JDM

•

Accept af brugerregler indført med succes

Ad 4: Nyt fra Netgruppen
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 5: Nyt fra Servergruppen
•

Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Spilgrp tilsender et "Omkring_spilgrp" dokument til nye spilgrp medlemmer, som gir et overblik over
spilgrp struktur / arbejdsmåde

•

Spilgruppen har rettet henvendelse til bestyrelsen vedrørende en af de betingelser der
er opstillet i forbindelse med en ny server. Spilgruppen mener der vil være okay at
udestående brugere for lov til at være administratorer. Bestyrelsen diskuterede det på
mødet, men holder fast i at kun fko brugere må være administratorer.

Ad 7: Nyt fra administrationen
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Vi har vores indestående fordelt i to banker.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioteringsliste
•

Punktet 'accept af brugerregler' er afsluttet

•

Punktet 'Ekstern server lokation' er tilføjet

•

Prioriteringslisten ser nu således ud:
◦

Nye lokaler pr sommer 2012

◦

Ekstern server lokation

◦

FKcamp

◦ Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Nye lokaler pr. sommer 2012
Henning har snakket med Søren Hesseldal fra SDU og aftalt af vi fra fko indkalder til et
møde i starten af september.
Ad 9: FKCamp
•

•

Daglig leder skriver reminder mail rundt til de frivillige om tilmelding.

Ad 10: Netenforceren
•

Daglig leder kontakter Rantek for at høre om de kunne være interesseret i at købe
netenforceren.

Ad 11: Fiber til Rasmus Rask
•

Teknisk medarbejder tjekker alle vores fiberaftaler og kontakter Fon

•

Der er aftalt møde med Fon d. 14 august.

Ad 12: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til mandag den 6. august kl. 19.00 på Hinderupgaard.

•

Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 3. september kl. 19.00 på
Hinderupgaard.

Ad 13: Evt
•

Intet i denne omgang

