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Hinderupgaard
Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol 

3. Valg af ny formand

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. Julefrokost 2009 

10.Næste møde. 

11.  Evt. 

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

Afbud:
Ronny Rasmussen og Laila Stadel Linnet



Ad 1: Valg af referent.

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra sidste møde blev ikke underskrevet.

Ad 3: Valg af ny formand.

• Daniel Damkjær har meldt sig ud af bestyrelsen i FKO. 1. suppleanten, Laila Stadel 
Linnet er tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem, og til mødet er Troels Ringmose 
enstemmigt valgt som ny formand.

Ad 4: Nyt siden sidst.

• FKO aften #2

• I september tog vi hul på et nyt initiativ i Kollegienet, FKO aften. Ideen er at 
bestyrelsen er vært for de aktive frivillige med et socialt arrangement af en eller 
anden art en hverdagsaften. Ideen med disse aftener er først og fremmest 
påskønnelse af de frivilliges arbejde i foreningen, såvel som at ryste gruppen 
sammen. 

Onsdag d. 21. oktober blev FKO aften #2 afholdt. Her var vi taget en tur forbi 
Bowl'n'fun hvor vi bl.a. efter et par timers bowling, kunne kalde FKO aften #2 
endnu en succes.

• Der er lavet nye aftaler med FON (Fyns Optiske Netværk) for forbindelserne til 
knudepunkterne Lindekollegiet, Glanshatten, Kaj Munk Kollegiet samt lejeaftalen for 
lokalet på Klosterbakken 12. De nye aftaler er fornyet i yderligere 5 år.

Ad 5: Nyt fra Netgruppen.

• Møde med RespektIT

• Onsdag d. 7. oktober havde netgruppen møde med RespektIT, der fremlagde 
hvad de kan tilbyde af services til en internetudbyder som FKO. Heriblandt deres 
erfaringer med 10Gbit netværk. Med fra mødet har FKO bl.a. kunne medtage 
hvad der der er ”hot or not” indenfor firewalls i 10Gbit klassen samt hvilke 
trends der ellers er i branchen.

Mødet var et gratis tilbud fra RespektIT uden købsbetingelser. Netgruppen har 
taget en masse godt med fra mødet og RespektIT er bestemt en mulig 
forretningspartner for nuværende samt kommende projekter i FKO.

• Plan større

• 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 på finpudsning af disse.

Onsdag d. 28. oktober blev der afholdt et møde med folk fra bestyrelsen, daglige 
ledelse samt frivillige fra netgruppen samt servergruppen. Til mødet fremlagde 
Nicholai Hansen fra netgruppen fremskridtene i plan større der endnu er 
udvælgelse af udstyr, der snart forventes at være på plads. Hernæst skal der 



indhentes samlet tilbud på dette.

På mødet blev det besluttet at etablere en ny direkte forbindelse mellem HCØ 
(FKO's serverpark) og EO (FKO absolut største knudepunkt).

Ad 6: Nyt fra Servergruppen.

• Nyt udstyr til serverrummet

• På tidligere nævnte møde med folk fra bestyrelsen, daglige ledelse samt frivillige 
fra netgruppen samt servergruppen, blev der udover plan større også diskuteret 
ny serverstruktur. På mødet blev vi enige om konfigurationen af nye servere fra 
Dell samt at vi ønsker at benytte WMware til virtualisering.

• Foruden den nye serverstruktur, blev der også diskuteret hvilke services FKO skal 
tilbyde vores brugere i fremtiden. Det anbefales af servergruppen at vi nedlægger 
services som mail samt hjemmeside på brugerniveau. Det er servergruppens samt 
ansattes overbevisning at disse i langt størstedelen er overflødige services.

Ad 7: Nyt fra Spilgruppen.

• Intet nyt

Ad 8: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• Vi afventer regnskabet for regnskabsåret 2008/2009 fra vores revisor

• Der har ikke været ekstraordinære udgifter i indeværende regnskabsår.

Stk 2: Brugersager

• Intet nyt

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Julefrokost

2. Ny serverstruktur 

3. Plan større 

4. Brugeroprettelsessystem 

5. Hjemmeside 

6. Dokumentation 

7. FKO aften #3 

8. Repræsentantsskabsmøde 2010 

Stk 4: Opgaver i FKO

• Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.



Ad 9:  Julefrokost 2009.

• Fredag d. 20. november afholder FKO julefrokosten 2009. Vi har endnu ikke fundet et 
sted at afholde denne, men invitation er sendt ud til intern og tilmelding er i gang med 
su. 5. november.

Ad 10: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 25. november.

Ad 11: Evt.

• Intet denne gang
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