Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 27. august 2007 kl. 19:00
Hinderupgaard
Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol

3. Nyt siden sidst.
4. Behandling af brugersager.
5. Nyt fra Netgruppen.
6. Nyt fra Servergruppen.


Opfølgning på nyt brugeradm. system

7. Nyt fra Administrationen.


Økonomiopfølgning



Logningsbekendtgørelsen


Sikkerhedsgokendelse af frivillige



Prioriteringslisten



Hjemmeside



Opgaver i FKO



Merchandise



Medarbejdere

8. Nyt fra Spilgruppen
9. Medlemsforbindelser.


St. Glasvej 44



St. Glasvej Kvarter



Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget

10. FKCamp 2007


Evaluering af campen



Evaluering af aflønning af frivillige



PR gruppe / kommunikations gruppe



Trådløs forbindelse hos medlemmerne



Wiki / fkodok

11. Julefrokost
12. Næste møde
13. Evt.
Deltagere:

Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Danni Liljekrans, Lukasz Bruun, Christian Blicher
Hollbaum, daglig leder René Jacobsen, teknisk medarbejder Jan Ninh.
Afbud:
Gert Brigsted, Niels Sandman
Ad 1: Valg af referent
-

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
-

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. august blev underskrevet af de
tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.
-

René Jacobsen (daglig leder) har d. 20.8.2007 afholdt møde med John Runge fra FON
(Fyns Optiske Netværk), vedr. en fiberforbindelse ud til Guldsmedevænget. Der er
siden kommet et tilbud fra FON, og næste skridt er at kontakte afdelingsledelsen på
Guldsmedevænget og fremlægge priser og fordele ved en fiberforbindelse.

-

Mødet med FON åbnede også muligheder for andre tilslutninger til kollegienet, bl.a.
CAMA kollegierne i Svendborg. Dette vil blive diskuteret videre på fremtidige møder
med FON.

Ad 4: Behandling af brugersager.
-

Intet nyt

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.
-

Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.
-

Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
Intet nyt. Nyt budgetår begyndt og endnu for tidligt at sige noget om resultatet i det
gamle
Stk 2: Logningsbekendtgørelsen
Intet nyt.
Stk 3: Prioriteringslisten ser nu således ud:
-

Hjemmeside

-

Dokumentation

-

Julefrokost

Stk 4: Hjemmeside

-

Niels arbejder med at lægge Lukasz's arbejde over i cms.

Stk 5: Opgaver i FKO

-

Hjemmeside

-

Logningsregler (René)
René er tovholder på implementeringen af eventuelle rettelser på lognings-proceduren, der
kommer i forbindelse med indførslen af den nye terrorpakke.

-

Guides til opsætning af mailprogrammer (René/Jan)
René og Jan udarbejder guides til de rettelser i opsætningerne af de forskellige mailprogrammer,
som vores brugere skal lave i forbindelse med at brugerne i fremtiden skal autentificeres.
Vejledningerne laves i PDF-format og pubilceres i en Net-info. Første guide er lavet. Den sidste
kommer snarest. Servergruppen tester om gamle brugernavne uden præfix virker med
autentifikationen.

-

Evaluering af FKCamp (Claus/Tonny/René)

-

Merchandise (René)

-

Julefrokost (Alle)

Stk 6: Merchandise
-

Bestyrelsen har besluttet at stille en polo-shirt med FKO logo påtrykt til rådighed, som
de frivillige har mulighed for at låne hvis de skal deltage i forskellige arrangementer.

-

Derudover ønsker bestyrelsen at finde andet merchandise, hvortil de frivillige får et
tilskud fra foreningen. Daglig leder har til opgave at finde tilbud på interessante varer. I
øjeblikket bliver der kigget på soft-shells og regntøj.

-

Der blev tidlige diskuteret USB-nøgler med logo, men interessen har ikke været så stor
og det ville blive for dyrt.

Stk 7: Medarbejdere
-

Så snart daglig leder og teknisk medarbejder har fået skema for næste semester, skal
der laves en plan for hvem der besidder åbningstiderne de forskellige dage. Såfremt det
er helt umuligt at få til at gå op, kan der med bestyrelsen fastlægges nye åbningstider.
Daglig leder og teknisk medarbejder vil derefter frit kunne bytte arbejdstider, hvorefter
det meldes i mail til bestyrelsen.

-

Medarbejder samtaler (prøveperiode) – Møde afholdt med Daglig leder. Møde med
teknisk medarbejder vil blive afholdt inden længe.

-

Timesedler - Der er besluttet at bestyrelsen kun afgiver kommentarer til timesedlerne,
såfremt der er problemer med de brugte timer. Ingen kommentarer er et udtryk for at
bestyrelsen godkender timesedlerne.

Ad 8: Nyt fra Spilgruppen
Intet nyt.
Ad 9: Medlemsforbindelser.

-

St. Glasvej 44 – afventer afstemning (forventes afholdt i august).

-

St. Glasvej Kvarter – intet nyt

-

Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt.

Ad 10: FKCamp 2007.
-

Der laves en skriftlig evaluering for hele FKCampen af formand, næstformand og daglig
leder. Denne vil også omhandle: aflønning af de frivillige, trådløs forbindelse hos
medlemmerog PR gruppe / kommunikations gruppe.

-

Wiki / fkodok. Under campen blev der lavet en to do liste i wiki. Denne har til formål at
rydde op i dokumenter der stadig er liggende i FKOdok og få dem overført til wiki.

Ad 11: Julefrokost.
FKO's julefrokost anno 2007 afholdes på en af følgende datoer: 23., 24. eller 30
november. Endelig dato besluttes 20. september.
Danni Liljekrans sørger for lokale på solsikkemarken.
Der er som sidste år, sammenskudsgilde man kan melde ind med hvad man ønsker at
medbringe.
Ad 12: Næste møde.
Næste møde er fastsat til torsdag den 20. september kl. 19.00. Efterfølgende møde er
fastsat til 11. oktober kl 19.00.
Ad 13: Evt.
Punkt 1: Fiberomlægning på Munkebjergvænget
Omlægningen foregår onsdag d. 5. september 2007 kl. 16 og forventet 4-6 timer frem.
Omlægningen foregår ved at vores medlemmer på hhv. solsikkemarken, bjørnevangen
og Chrismas møller, patches direkte ud til forskerparken, hvor der opstilles
mediekonvertere, og en cisco 2950. De 3 forbindelser først til HCØ over en af UNI's SM
fiber.
Omkostningerne ved omlægningen påtager FKO sig, da de altid har stået for
forbindelsen ud til lucernemarken, hvor de tre kollegier er patchet op.

