Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 26. oktober 2011 kl. 19:00
Hinderupgaard
Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol.
3. Valg af formand og næstformand
4. Nyt siden sidst.
5. Nyt fra Netgruppen.
6. Nyt fra Servergruppen.
7. Nyt fra Spilgruppen.
8. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

9. Næste møde.
10. Evt.
Deltagere:
Henning Blume Islund, Frank Hansen, Mathies Glasdam, Morten Knudsen & daglig leder Laila
Lauritzen

Ad 1: Valg af referent
•

Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober blev underskrevet.

Ad 3: Valg af formand og næstformand
•

Formand: Morten Knudsen

•

Næstformand: Henning Blume Islund

Ad 4: Nyt siden sidst.
•

Morten Knudsen er tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

•

Afholdelse af FKCamp/weekend.

•

I forbindelse med at formanden og næstformanden valgte at træde ud af bestyrelsen og
det kun var muligt at indkalde en suppleant, blev det diskuteret om der skulle afholdes
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det blev besluttet at fortsætte bestyrelsen
med 5 medlemmer, da bestyrelsen fortsat vil være beslutningsdygtige.
Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt den 7. marts 2012.

•

Vores forsikringer er ved at blive gennemgået for at sikre at vi er korrekt forsikret.

•

KBS vil fra 01.08.2012 til 31.07.2013 være i gang med at ombygge Teknisk Kollegium,
hvilket betyder at de ønsker at framelde internetforbindelsen i den periode.
Det er den nuværende bestyrelses holdning at der ikke skal betales
indmeldelsesgebyrer når Teknisk Kollegium ønsker at blive tilmeldt igen.

•

Try´n´buy perioden på firewallen udløber snart, og i den forbindelse har de frivillige
vurderet at firewallen opfylder de nuværende behov.

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt i denne omgang.

Ad 8: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Intet nyt i denne omgang.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. 10Gb uplink samt ny firewall
2. Nye lokaler pr. sommer 2012
3. Repræsentantskabsmøde 2012

4. Plan større
- Stort set overstået

5. Dokumentation

Der er blevet tilføjet et punkt vedrørende repræsentantskabsmødet 2012, da det er blevet
besluttet at det skal afholdes den 7. marts 2012.
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 9: Næste møde
•

Næste møde er planlagt til onsdag d. 23. november 2011 og efterfølgende møde er
planlagt til onsdag den 14. december 2011.

Ad 10: Evt.
•

Intet i denne omgang.

