Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 24. juni 2008 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.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

6. Nyt fra PR gruppe / kommunikations gruppe
7. Nyt fra Spilgruppen
8. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

9. Medlemsforbindelser.


Eksisterende


TBT

10. 10 års jubilæum.
11. FKCamp 2008.
12. Hjemmeside.
13. Brugerregistreringsfolder.
14. Næste møde.
15. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Danni Liljekrans, Daniel Damkjær & daglig leder
René Jacobsen.
Afbud:
Gert Brigsted, René Madsen & Nicholai Ebbe Juul Hansen.
Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

•

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. juni blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Vi har fået nyt skilt på facaden af Hinderupgaard med åbningstider, tlf. nummer,
mailadresse og webadresse.

•

FKO er gået i sommerferie bemanding. Dvs. at vi kun har åbent mandag og onsdag kl
14.00 – 18.00 frem til august måned. Åbningstiderne rettes på det nye skilt.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Claus, Danni og Niels arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

•

Claus har opdateret wiki til nyeste version. Vi kører nu version 1.12. Den nye version
giver bl.a. mulighed for sortering af tabeller og redskaber til et bedre overblik over de
forskellige sider.

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt.

Ad 8: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Intet nyt.

Stk 2: Brugersager
•

Den nye procedure for brugersager, hvor de behandles af daglig leder og teknisk
medarbejder er sat i værk.

•

Proceduren er fast og varigheden af karantæne kan på ingen måde ændres.

Stk 3: Prioriteringslisten ser nu således ud:

1.
2.
3.
4.

10 års jubilæum
FKCamp
Hjemmeside / brugeroprettelsessystem
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO
•

Ingen nye opgaver. Opgaverne af svarer til prioriteringslisten.

Ad 9: Medlemsforbindelser.
•

Eksisterende medlemmer

•

FKO venter svar fra TBT, hvornår de er klar til at kobles på den nye forbindelse.
Vi forventer at dette sker inden længe.

Ad 10: 10 år jubilæum.
•

Arrangementet er ved at blive planlagt. Datoen er fastlagt til onsdag d. 13. august.
Indbydelser vil blive sendt så snart de sidste detaljer er på plads.
Det er et ønske at arrangementet bliver en hyggelig eftermiddag helt i Kollegienet's
ånd. Arrangementet vil således afholdes på plænen bag Hinderupgaard, hvor vi opstille
et telt, en pølsevogn og et fadølsanlæg. Bestyrelsen glæder sig til at fejre de 10 år
Kollegienet har eksisteret med de involverede igennem tiderne.

Ad 11: FKCamp 2008.
•

Tilmeldinger til dette års FKCamp er påbegyndt.

•

Endeligt program for kampen vil blive sendt ud inden længe.

Ad 12: Hjemmeside.
•

Sidste hjemmesideaften/eftermiddag blev afholdt d. 23. juni. Vi skrider fint fremad i
processen og nærmer os mere og mere en lancering. Dog kunne vi godt bruge lidt flere
hænder til næste arrangement til bl.a. at flytte indhold fra den nuværende hjemmeside
til den nye.

•

Vi har endnu ikke fastsat en dato for næste arrangement, da flere at de faste deltagere
holder sommerferie de næste par uger. Når vi finder en dato, bliver den sendt en mail
ud til intern med denne.

Ad 13: Brugerregistreringsfolder.
•

En revidering af brugerregistreringsfolderen har været tiltrængt. Daglig leder og teknisk
medarbejder har lavet et udkast. Denne blev gennemgået og godkendt på mødet, og er
således klar til næste indryk af brugere i august og september.

Ad 14: Næste møde.
Næste møde er planlagt til 28. juli 2008.
Ad 15: Evt.
•

Intet i denne omgang.

