
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 21. september 2011 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. FKO arrangement / FKCamp 2011

9. Julefrokost

10.Næste møde. 

11.Evt. 

Deltagere:
Troels Ringsmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Mathies Glasdam & daglig 
leder Laila Lauritzen

Afbud:
Henning Blume Islund



Ad 1: Valg af referent

• Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. august blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Domænenavnet 321net.dk er blevet opsagt hos DK Hostmaster A/S, da domænenavnet 
ikke længere blev brugt.

• I weekenden uge 37 var der indbrud i bygningen. Tyvene fik adgang ved at smadre et 
vindue på første sal og derefter sparke dørene ind. På FKO´s kontor blev alle skuffer og 
skabe gennemrodet, og de stjal 5-6 kasser sodavand.

• Kristiansdal/Kaj Johansen har accepteret 5-årig IRU for Østergade 51. Dette er 
videregivet til Arkitektgruppen og til FON.

• Der er kommet softshells med logo på til de frivillige.

• NetDesign har leveret alt udstyret til firewallen. Dette er ca. tre uger før den dato vi 
havde fået oplyst, men de frivillige har modtaget udstyret og er i gang med at teste 
det.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Intet nyt i denne omgang.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Forbindelsen mellem FKO og SDU er blevet nedlagt, hvilket betyder at man skal være 
logget ind for at kunne tilgå SDU´s net.

• I forbindelse med at Åløkkegården har valgt at opsige samarbejdet med FKO, er 
udstyret på Åøkkegården og knudepunktet OE blevet taget ned.

• De frivillige at valgt at ændre deres ugentlige møde fra om mandagen til fremover at 
foregå om onsdagen.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Spilgruppen har fået to nye medlemmer, Nikolai og Jacob, som har været 
prøvemedlemmer i servergruppen i et stykke tid, og nu har været med til Gentoo 
installationen på spilgruppens server.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Intet nyt i denne omgang.

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. FKCamp2011
2. 10Gb uplink samt ny firewall 
3. Nye kontorlokaler pr. sommer 2012

4. Plan større
• Stort set overstået



5. Dokumentation
Punktet med nye kontorlokaler er blevet flyttet fra punkt 4 til punkt 3, da vi ikke kan have 
kontor på Hinderupgaard efter sommeren 2012, og derfor begynder vi nu at se efter nye 
lokaler.
Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: FKO arrangement / FKCamp 2011

• Ved sidste bestryelsesmøde blev følgende program aftalt, hvor der om fredagen vil blive 
arrangeret en til på GoKart banen sidst på eftermiddagen og herefter vil der blive 
inviteret til spisning et sted i byen. 
Lørdagen vil starte med brunch på en af byens cafeer/restauranter og om aftenen vil 
der blive arrangeret noget med noget aftensmad.
Dette er stadig gældende, der arbejdes nu på at finde en anden weekend hvor det kan 
lade sig gøre at afholde FKCamp.

Ad 9: Julefrokost

• Det er blevet tid til at arrangere julefrokost, og vi satser på at det bliver afholdt fredag 
den 18. november.

Ad 10: Næste møde

• Næste møde er planlagt til onsdag d. 26. oktober 2011 og efterfølgende møde er 
planlagt til  onsdag den 23. november 2011.

Ad 11: Evt.

• Troels Ringsmose træder af som formand og ud af bestyrelsen fra den 26. oktober 
2011, hvilket skyldes familiemæssige årsager.

• Henrik Baumann Aagaard Jensen træder af som næstformand og ud af bestyrelsen fra 
den 26. oktober 2011, hvilket skyldes arbejdsmæssige årsager.
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