Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 24. juni 2009 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. Medlemsforbindelser.
9. Sommeraktiviteter
10. Fiberforbindelser (backbone)


Fiberomlægning ved studenterhuset

11. Nyhedsbrev
12. Næste møde.
13. Evt.
Deltagere:
Ronny Rasmussen, Henning Blume Islund, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen,
Troels Ringmose, Morten Knudsen & daglig leder René Jacobsen
Afbud:
Daniel Damkjær

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. majl blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Tirsdag d. 23. juni, havde FKO internetnedbrud i ca. 2 timer. Nedbrudet skyldtes et
strømnedbrud på og omkring HCØ hvor FKO har sit centrale knudepunkt.
FKO's frivillige var hurtigt på opgaven med at få startet vores udstyr op igen, så nettet
igen var oppe at køre kort efter strømmens tilbagevende.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

FKO arbejder mod en opgradering af vores interne netværk og backbone. Dette har vi
valgt at kalde ”Plan større”. Vi befinder os blot i planlægningsfacen hvor vi arbejdere
med forskellige løsninger. Den 29. juni vil der blive afholdt et møde med NetDesign, der
har erfaringer med netværksløsninger i denne størrelse.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

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

ikke gennemgået på dette møde.

Stk 2: Brugersager
•

Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Brugeroprettelsessystem
2. Makeover af serverrum
3. Hjemmeside
4. Dokumentation
5. FKCamp 2009
Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Medlemsforbindelser.
•

Intet nyt.

Ad 9: Makeover af serverrum.
Sommeraktiviteter 2009

•

De sidste par år har FKO afholdt FKCamp i slutningen af august måned. Dog har der
været en tendens med færre og færre deltagere. Derfor har bestyrelsen valgt at flytte
dette års FKCamp til engang i september/oktober/november (aller senest).
Men de frivillige skal ikke snydes for nogle spændende sommeraktiviteter.
I stedet for FKCamp i august, har bestyrelsen valgt at afholde en "arbejdsweekend" d.
28.-30. august, hvor vi vil arbejde mod at få det nye terminalrum gjort pænt, brugeligt
og ikke mindst mageligt at opholde sig i. Denne weekend kombineres med et par
aktiviteter såsom gokart mm.
Foruden denne arbejdsweekend og en udskudt FKCamp, har bestyrelsen valgt at
opfinde et nyt tiltag; "FKO aftener". Ideen er at en gang hver 2-3. måned, er
bestyrelsen vært for de aktive frivillige med et socialt arrangement af en eller anden art
en hverdagsaften. Vi har allerede nu reserveret onsdag d. 23. september til den første
"FKO aften". Sæt kryds i kalenderen, nærmere planlægning af aktivet følger.
Ad 10: Fiberforbindelse (backbone).
•

Fiberomlægning studenterhuset.
Der arbejdes fortsat på en fiberomlægning af fiberen der går igennem det gamle
studenterhus på Munkemøllerstræde 20 der står overfor en nedrivning.

Ad 11: Nyhedsbrev.
•

Formanden har påtaget sig opgaven at skrive næste udgave af FKO's nyhedsbrev.

Ad 12: Næste møde.
Næste møde er planlagt til onsdag d. 5. august og efterfølgende møde er planlagt til
onsdag d. 19. august.
Ad 13: Evt.
•

Intet i denne omgang.

