Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 25. februar 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.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

6. Nyt fra Spilgruppen
7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO



Fiberforbindelser lejet hos Odense Energi

8. Medlemsforbindelser.


Rasmus Raskkollegiet

9. Repræsentantskabsmøde 2009
10. Nyhedsbrev
11. Hjemmeside
12. Næste møde.
13. Evt.
Deltagere:
Claus Stovgaard, Nicholai Ebbe Juul Hansen, Gert Brigsted, Daniel Damkjær, Henning Blume
Islund og daglig leder René Jacobsen
Afbud:
Tonny Lundgren Keinicke og René Madsen.
Gæster:
Teknisk medarbejder Jan Christensen

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 4. februar blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Intet nyt udover hvad der behandles under punktet medlemsforbindelser.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Der kan på visse tidspunkter opleves spikes på netværket. Årsagen ligger hos FKO's
NetEnforcer. Der samarbejdes med vores leverandør på at få problemet løst.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Servergruppen, med Claus i spidsen, udspecificerer systemspecifikationer til det nye
brugeroprettelsessystem. Når denne er afstemt med øvrige brugere af systemet, ligger
opgaven med programmeringen hos teknisk medarbejder.

•

Sophus er blevet opdateret. Det er nu muligt at downloade nyeste installationskit af
Sophos antivirus på sophos.kollegienet.dk.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

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

Der er lavet en økonomiopfølgning for regnskabsåret frem til 15. februar.
Økonomien i FKO er fornuftig.

Stk 2: Brugersager
•

Der er kommet henvendelse fra retten i Lyngby, der på vegne af rettighedshaver i
Danmark ønsker at få personoplysninger på en bruger af FKO. Sagen er stadig aktiv.
Ud over denne sag, får vi dagligt adskillelige henvendelser fra amerikanske
rettighedshavere med personer på kollegienet, der har delt rettighedsbeskyttet
materiale. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende dette.
Foruden at være ulovligt, medbringer den massive mængde af henvendelser på misbrug
af nettet, store administrative opgaver for den daglige ledelse og servergruppen. Vi vil
derfor endnu engang påminde vores brugere om, at brug af kollegienettet til
distribution af ulovlig materiale, som du ikke selv har rettighederne til, IKKE ER
TILLADT.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Repræsentantskabsmøde
• Oversigt over repræsentanter / rekruttering til bestyrelse
2. Brugeroprettelsessystem
3. Makeover af serverrum
4. Hjemmeside
5. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.
Ad 8: Medlemsforbindelser.
•

Rasmus Raskkollegiet har på beboermødet d. 11. februar, valgt FKO som kommende
internetudbyder. Rasmus Raskkollegiet forventes at være tilsluttet FKO's netværk med
en fiberforbindelse d. 1. maj 2009.
Bestyrelsen glæder sig over atter at have Odenses største kollegium som medlem af
FKO.

Ad 9: Repræsentantskabsmøde 2009.
•

Planlægningen af repræsentantskabsmødet 2009 er godt i gang.
Budgettet for regnskabsåret 2009/2010 blev godkendt af bestyrelsen.

•

Mødet afholdes tirsdag d. 21. april kl. 19 i auditoriet på Teknisk Fakultet, SDU.
Mødet er åbent og vi opfodrer alle brugere af kollegienet til at møde op og støtte op om
deres internetforbindelse. Desuden står vi overfor en stor udskiftning i bestyrelsen, så
hvis du er bruger af kollegienet og ønsker at sidde FKO's bestyrelse, glæder vi til se dig
på repræsentantskabsmødet.

Ad 10: Nyhedsbrev.
•

Bestyrelsen og den daglige ledelse har planer om igen at indføre nyhedsbreve fra FKO.
Vi regner med at have udsende nyhedsbrevet ca 3-4 gange om året. Nyhedsbrevet vil
blive udsendt til geninfo samt være tilgængeligt på FKO's hjemmeside.
Første nyhedsbrev forventes at udsendes engang i marts.

Ad 11: Hjemmeside.
•

Grundet mange opgaver i bestyrelsen, blev dette punkt på dagsordenen ikke diskuteret
på mødet.

Ad 11: Næste møde.
Næste møde er planlagt til onsdag d. 11. marts. Efterfølgende møde er planlagt til
onsdag d. 14. april.
Ad 12: Evt.
•

Netværksstruktur og backbone i FKO

Der arbejdes i øjeblikket med mulighederne for vores netværksstruktur. Planerne er
store, derfor er netgruppen gået i gang med en detaljeret optegning af den nuværende
netværksstruktur, for at danne et overblik over hvor vi kan opgradere samt hvad vi har
af muligheder og hvilke omkostninger det vil medføre. Til dette vil vi også inddrage
vores samarbejdspartnere og leverandører.

