
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 27. maj 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.

6. Nyt fra Spilgruppen

7. Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning

 Brugersager

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO

8. Medlemsforbindelser.

 Rasmus Raskkollegiet

9. Makeover af serverrum

10.Nyt brugersystem. 

 Tidshorisont

11.Fiberforbindelser (backbone)

 Fiberomlægning ved studenterhuset

 Fiber mellem HCØ-Klosterbakken

12.Nyhedsbrev 

13.Næste møde. 

14.  Evt. 

Deltagere:
Daniel Damkjær, Henning Blume Islund, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, 
Troels Ringmose, Morten Knudsen & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Ronny Rasmussen



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 29. april blev underskrevet af de 
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• RRK blev 1. maj tilsluttet FKO's netværk. Tilslutningen foregik smertefrit uden større 
problemer.

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 blot i planlægningsfacen hvor vi arbejdere 
med forskellige løsninger. Sidst i juni vil der blive afholdt et møde hvor bl.a. der vil 
være repræsentanter fra NetDesign tilstede.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Intet nyt

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. maj.

Økonomien i FKO er fornuftig.

Stk 2: Brugersager

• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Brugeroprettelsessystem 

2. FKCamp 2009 
3. Makeover af serverrum 

4. Hjemmeside 
5. Dokumentation 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.



Ad 8:  Medlemsforbindelser.

• Rasmus Raskkollegiet

Rasmus Raskkollegiet blev tilsluttet fredag d. 1. maj kl. 12.00. Tilslutningen foregik 
uden problemer.

Ad 9:  Makeover af serverrum.

• Bestyrelsen arbejder mod en arbejdsweekend hvor vi kan påbegynde arbejdet med 
makeover af serverrummet. Der bliver udsendt en forespørgsel hos de frivillige om 
hvornår de kan deltage i denne arbejdsweekend.

Ad 10:  Nyt brugersystem.

• Det nye brugersystem er snart klart til at blive sat i drift.

Ad 11:  Fiberforbindelse (backbone).

• Fiberomlægning studenterhuset.

FKO har udstyr stående på studenterhuset, munkemøllersstræde 20. Dette 
udstyr skal fjernes, og fiberen skal føres ud af huset og samles i brønden foran 
studenterhuset. Dette blev ikke udført den 22. april, som planlagt, men måtte 
udskydes. Når en ny dato er planlagt, vil dette blive annonceret på vores 
hjemmeside.

• Fiber mellem HCØ-Klosterbakken

Denne forbindelse har til formål at danne en ring således vi i fremtiden er mindre 
sårbare overfor fibernedbrud. Forbindelsen er en del af ”Plan større”, og vil blive 
iværksat så snart der ligger en færdig plan.

Ad 12:  Nyhedsbrev.

• Formanden har påtaget sig opgaven at skrive næste udgave af FKO's nyhedsbrev.

Ad 13: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 24. juni.

Ad 14: Evt.

• Sommerferie

Medarbejderne har fået til opgave at komme med forslag til åbningstiderne i 
sommerferien. Det er et ønske fra bestyrelsen at der er åbent ca. 2 dage i ugen, 
i universitetets sommerferie, hvor der efter erfaring ikke er så travlt i FKO.

Åbningstiderne kan ses her:

http://kollegienet.dk/sommer2009.pdf
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