Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 24. september 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


Procedure for karantæne



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO



Validering af brugere ved brug af CPR


Hvad siger terrorpakken - hvad er der påkrævet



Hvad kræver det af os - administrativt såvel som teknisk

9. Medlemsforbindelser.
10. 10 års jubilæum.


Evaluering

11. FKCamp 2008.


Evaluering

12. Hjemmeside.
13. Trådløst net hos FKO's medlemmer.
14. Næste møde.
15. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Gert Brigsted, Daniel Damkjær, Nicholai Ebbe Juul Hansen & Sebastian
Fichtner.
Afbud:
Tonny Lundgren Keinicke, René Madsen & daglig leder René Jacobsen

Ad 1: Valg af referent
•

Claus Stovgaard blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Ingen protokol klar til underskrift.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Der blev d. 22. september afholdt den årlige medarbejder samtale med teknisk medarbejder, Jan
Ninh. Gert vil formulere et referat, som kommer ud til bestyrelsen senere.

•

Danni har forladt bestyrelsen og suppleant Sebastian er kommet ind i stedet for.

•

Daniel bliver enstemmigt valgt til ny næstformand.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Der er problemer med spikes til gateway.kollegienet.dk, især fra Ravnholtvænget. Netudvalget vil
afholde en arbejdsaften, hvor bl.a. Netenforceren skal opdateres. Nicholai fra netudvalget
sørger for at arrangere denne.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Martin og Claus har holdt arbejdes aften, hvor der er arbejdet på en ny virtuel irc
server, samt general opdatering.

Ad 6: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.
•

Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt.

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

Da René (daglig leder) ikke deltager i mødet, vil der ikke være økonomiopfølgning.
Desuden er regnskabsåret lige startet, så der regnes ikke for at være noget vigtig nyt.

Stk 2: Brugersager
•

Det er blevet vedtaget at lave en intern forældelses frist på 2 måneder i FKO for
brugersager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1.
2.
3.
4.

Hjemmeside / brugeroprettelsessystem
FKO Julefrokost
Repræsentantskabsmøde 2009
Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

•

Opgaverne af svarer til prioriteringslisten.

•

Rep møde skal til at planlægges. Der skal bl.a. reklameres for at være repræsentant så der er mange
til bestyrelsen. Det er medarbejderne der står for dette

Stk 5: Validering af brugere ved brug af CPR
•

Sebastian tager kontakt til datatilsynet og undersøger hvilken muligheder der er, samt hvad der
kræves.

Ad 9: Medlemsforbindelser.
•

Der er meldinger om problemer fra ravnholtvænget. Da det er en større operation at
finde årsagen, er det vedtaget at netgruppen ser på dette i forbindelse med en
arbejdsaften.

Ad 10: 10 år jubilæum.
•

Det var et rigtig godt arrangement. Stor ros til udvalget. Der var mange pensionister fra
FKO, dog var der håbet på større opbakning, fra repræsentanter.
Der blev ikke arrangeret nogen til at tage billeder, hvilket er en stor forglemmelse fra
bestyrelsens side.

Ad 11: FKCamp 2008.
•

Mange pensionister havde valgt at deltage i FKO's 10 års jubilæum og hvilket gik ud over
deltagelsen i FKCamp. De deltagere der var med, havde en rigtig god arbejds weekend med hygge
om aftenen. Lidt snusket hytte, men bedre indeklima i forhold til højby hytten.

•

Antallet af deltagere passede til hyttens størrelse – fællesrummet var ikke særligt stor.

•

Til internt brug er der lavet et referat på wiki.

Ad 12: Hjemmeside.
•

Intet nyt.

Ad 13: Trådløst net hos FKO's medlemmer.
•

Der blev arbejdet med dette på FKCamp. René Madsen og Lukasz skal følge op på
resultaterne fra campen, men der kræves stadig en del arbejde førend vi har en løsning
der kan tilbydes til vores medlemmer.

Ad 13: Næste møde.
Næste møde er planlagt til d. 20. oktober kl. 19.00.
Ad 15: Evt.
•

FKO julefrokost 2008
•

Der er blevet valgt en dato – Fredag den 5 December.

•

Gert og Daniel er ansvarlige for dette arrangement. Der vil komme en indbydelse til intern
snarest.

