
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 25. februar 2014 kl. 18

- 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. 

 Visitkort

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO

7. Repræsentantskabsmøde 2014

 Gennemgang af dokumenter 

8. Næste møde

9. Evt. 

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Lasse Clemensen, Henning Blume Islund, Anders 
Jørgensen, Bo Lindhøj og 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 30. januar blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Intet nyt i denne omgang

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Forbindelserne til Solsikkemarken, Christmas Møller og Bjørnevangen er taget i brug.

• Sønderparken er midlertidig sat op som stjernetopologi indtil der kommer nyt udstyr

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt i denne omgang.

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

• Der blev fremlagt et forslag om bestilling af visitkort, til bl.a. at have liggende ved KBS, 
det blev godkendt af bestyrelsen, og daglig leder sørger for at bestille disse.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Pt. er der et lille overskud i regnskabsåret 2013-2014, det forventes dog at udligne sig 
nogenlunde i resten af året. 

Stk 2: Brugersager

• Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2014

2. Ekstern serverlokation

3. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

• Repræsentantskabsmødet er blevet planlagt til d. 10. april kl. 18, bestyrelsen mødes en 
time før

Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2014

• Alle dokumenter blev gennemgået og godkendt, daglig leder udsender indbydelsen 
samt alle dokumenter til repræsentanterne hurtigst muligt.

Ad 8 Næste møde

• Næste møde torsdag d. 13 marts kl. 17:30 hos Henning.

• Efterfølgende møde d. 3 april kl. 19:00 på Hinderupgaard

Ad 9 Evt.

• Det blev aftalt at der fremover skal reklameres for facebook siden sammen med det 
brugerinformation der sendes ud til nye brugere

• Brugerfolderen vil blive lagt på hjemmesiden således at det fremover at muligt at printe 
den selv og sende ind via mail, ligeledes tilføjes mailadresse som et punkt på 
brugerfolderen så login fremover kan sendes via mail.
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