
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 22. maj 2014 kl. 19:30

- På 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 Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO

7. FKCamp

8. Indkøb: 10Gbit SFP+ moduler og en projekter

9. Fiberforbindelser 

10.Opgradering forskerparker

11.Næste møde

12.Evt. 

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Lasse Clemensen, Henning Blume Islund, Anders 
Jørgensen, Bo Lindhøj & Isabel Friis

Gæst: Mike Rostermund



Ad 1: Valg af referent.

• Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 10. april blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Fiberforbindelserne til Blangstedgård og Ridehusgade er blevet bestilt

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Kundepunkt OE er blevet opgraderet således der nu er plads til flere kollegier

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

• Intet nyt i denne omgang

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Vi har vores indestående fordelt i 2 banker

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. FKCamp

2. Ekstern serverlokation

3. Dokumentation

- Repræsentantskabsmødet er blevet fjernet fra prioriteringslisten og FKCamp er blevet 
tilføjet

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2014

• Det blev vedtaget at dette års FKCamp, der vil blive afholdt fra den 12-14 september, 
igen går til Bogense

Ad 8 Indkøb af  10Gbit SFP+ moduler og en projekter

• Mike forklarede hvad de ny 10Gbit SFP+ moduler skulle bruges til, det blev efter 
følgende godkendt af bestyrelsen af der indkøbes 8 moduler.

• Bestyrelsen godkendte ligeledes indkøb af en ny projekter til kontoret på et beløb af 
max 5000 kr.

Ad 9 Fiberforbindelser

• Beboerne på Sønderparken har længe oplevet problemer med dårlig og langsom 
forbindelse da de har multimode. Mike havde inden mødet indhentet tilbud på hvad det 
ville koste at opgradere både Sønderparken og Sdr. Boulevard således begge kollegier 
kunne blive opgraderet til en bedre forbindelse og vi kunne flytte forbindelsen ud af 
kælderen på OUH. Han har ligeledes været i kontakt med begge kollegier og fået lavet 
en aftale med disse op hvor stor en del af etableringsprisen de skulle betale og hvor 
stor en del FKO kunne betale. Bestyrelsen godkendte denne fordeling og aftalen med 



Energifyn blev underskrevet på mødet således arbejdet kunne starte hurtigst muligt.

Ad 10 Opgradering forskerparken

• Det blev diskuteret frem og tilbage om mulighederne for at opgradere vores forbindelse 
hos forskerparken til en 10gb forbindelse i stedet for den nuværende 1gb forbindelse. 
Dette blev godkendt såfremt økonomien var til det.

◦ Der vil blive lavet en økonomi opfølgning og derudfra vil det vurderes om FKO har 
de ca 60.000 kr. en opgradering kræver

Ad 11 Næste møde

• Næste møde er d. 16 juni kl. 18 hos Henning

• Efterfølgende møde er d. 10 august kl. 19 på Hinderupgaard

Ad 12 Evt.

• Intet i denne omgang
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