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Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 30. september samt referat fra 
bestyrelsesmødet den 28. oktober blev underskrevet af de tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Introduktion af nyt bestyrelsesmedlem.

• Laila Linnet Stadel blev introduceret i bestyrelsen.

• Julefrokost

• Fredag d. 20. november afholdte FKO Julefrokost for ansatte og frivillige. 
Julefrokosten blev afholdt i Rytterkasernens festlokaler, hvor vi havde en 
hyggelig og feststemt aften. 

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 stadig i planlægningsfasen hvor vi arbejder 
med forskellige løsninger. Flere løsninger er blevet præsenteret og der arbejdes fortsat 
på finpudsning af disse.

• Opgaverne i Netgruppen er for tiden mange i forbindelse med plan større og alt 
arbejdet i Netgruppen hænger stort set kun enkelte hænder. Så for at vi fortsat kan se 
vores frivillige i øjnene med god samvittighed og for at det ikke skal være en sur tjans 
at være frivillig i FKO, men i stedet holdes på et niveau hvor det er spændende, skal vi 
have fundet flere hænder at fordele opgaverne på.

Det er derfor besluttet at vi vil starte en ny hvervning hvor vi skal finde nye kvikke 
hoveder med interesse for netværk.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Nyt udstyr til serverrummet

• Så snart den endelige konfiguration af serverne der skal indkøbes er på plads 
med Dell, bliver disse bestilt og servergruppen kan komme videre i planerne 
med den nye serverstruktur.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Teknisk medarbejder.

• Hjemmeside

• Jan præsentere den nye hjemmeside, der stor set er færdig. Bestyrelsen er 
vældig fornøjet med hvad der blev præsenteret og godkendte at den kunne 
lægges på nettet så snart den er færdig.



Angående engelsk oversættelse af siden, er det besluttet at alt der har betydning 
af den enkelte brugers brug af kollegienet, som brugerregler, guides mm skal 
oversættes. Dette betyder at vi bl.a. ikke ønsker at skulle over sætte 
bestyrelsesreferater.

• Brugersystem

• Ud over en ny hjemmeside, kunne Jan også præsentere et nyt brugersystem. 
Brugersystemet bruges af medarbejderne på kontoret til håndteringen af 
brugerne og det vil således ikke have direkte påvirkning for brugerne med dette 
system. Systemet forventes at tages i brug engang i det nye år, når vi er klar 
med den nye serverstruktur som dette system er en del af.

• FKO-login

• En tredje ting Jan har haft gang i på det seneste er FKO login programmet. Jan 
har arbejdet med at udvide de understøttede operativ systemer, som nu vil også 
vil inkludere Windows 7 samt Mac OS X. Programmet forventes at kunne 
downloades fra vores hjemmeside snarest, så hold øje med siden hvor det vil 
blive annonceret når det ligger klar.

Ad 8: Services i FKO.

• Det er besluttet at nedlægge følgende services i FKO: Mail samt hjemmeside på 
brugerniveau.

Beslutningen om nedlæggelsen af disse services bunder i at servicene kræver 
ressourcer i mandetimer såvel som i maskinkraft. Det er desuden servergruppens samt 
ansattes overbevisning at disse services i langt størstedelen er overflødige services.

• Servicene vil blive nedlagt 1. marts 2010. Fra den dato vil alle mailkonti samt 
hjemmesider og ftp, blive slettet. Dette vil annonceres på samtlige kollegier samt på 
FKO's hjemmeside.

Ad 9: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Årsregnskabet for regnskabsåret 2008-2009 er netop blevet retuneret fra vores revisor, 
og viser et overskud på kr. 418.421,- 

Det store overskud skyldes et år uden de store udskiftninger i udstyr eller udbygninger af 
netværket. Der er dog planer om større opgraderinger både i FKO's serverpark samt backbone, 
hvorfor der ikke kan forventes hverken kontigentnedsættelse eller lignende overskud i det 
indeværende år. 

Stk 2: Brugersager

• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Ny serverstruktur 

• Nedlæggelse af bruger hjemmeside/mail 
• Brugeroprettelsessystem 

2. Plan større 



3. Hjemmeside 
4. Dokumentation 
5. FKO aften #3 
6. Repræsentantsskabsmøde 2010 

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 10: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 27. januar 2010.

Ad 11: Evt.

• Fornyelse af service aftale på NetEnforceren.

• Bestyrelsen har godkendt fornyelsen af serviceaftalen på vores NetEnforcer frem 
til 31. december 2010.
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