
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 29. april 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. Velkommen til den nye bestyrelse

 Gennemgang af FKO's forretningsorden

9. Repræsentantskabsmøde 2009

10.NetEnforcer

11.Medlemsforbindelser.

 Rasmus Raskkollegiet

12. Fiberforbindelser (backbone)

 Fiberomlægning ved studenterhuset

13.Nyhedsbrev 

14.Næste møde. 

15.  Evt. 

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



Ad 1: Valg af referent

• René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

• Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. april, samt referat fra konstituerende 
bestyrelsesmøde d. 21. april, blev underskrevet af de tilstedeværende personer.

Ad 3: Nyt siden sidst.

• Fibernedbrud tirsdag d. 21 kl. 14.32 til onsdag d. 22. kl 13.30 

Alle kollegier tilsluttet FKO i centrum, var tirsdag til onsdag uden net. Fejlen befandt sig 
i patchningen på OUH. FKO arbejder tilstadighed med opgradering af vores netværk, 
således sådanne fejl kan undgås.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

• Netgruppen har i den seneste tid arbejdet med etableringen af RRK. Dette munder ud i 
en tilslutning fredag d. 1. maj kl. 12.00.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

• Det er blevet tid til udskiftning af centrale servere i FKO's serverrum. Claus fra 
servergruppen samt Henning fra bestyrelsen vil indhente tilbud.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

• Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

• ikke gennemgået på dette møde.

Stk 2: Brugersager

• Den nye bestyrelse er blevet informeret om sagen fra retten i Lyngby, der på vegne af 
rettighedshaver i Danmark, ønsker at få personoplysninger på en bruger af FKO. Sagen 
er stadig aktiv.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Brugeroprettelsessystem 

2. Makeover af serverrum

3. Hjemmeside 

4. Dokumentation 

5. FKCamp 2009 

Stk 4: Opgaver i FKO

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten, med FKCamp 2009 og medarbejdersamtale med 



tekninsk medarbejder, som nye opgaver

Ad 8: Velkommen til den nye bestyrelse.

• Efter en kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem, fik bestyrelsen en gennemgang 
af FKO's forretningsorden.

Ad 9: Repræsentantskabsmøde 2009.

• Repræsentantskabsmødet 2009 er planmæssigt afholdt. 

På mødet blev der bl.a. framlagt regnskab og budget, samt valgt en ny bestyrelse. 
Referat for repræsentantskabsmødet kan læses på vores hjemmeside.

Ad 10:  NetEnforcer.

• Den nye bestyrelse er blevet sat ind i sagen om vores NetEnforcer.

Sagen går kort ud på at NetEnforceren, der har en central rolle i FKO's netværk, ikke 
har ydet efter specifikationerne. Efter lang tids fejlsøgning hos netgruppen, og 
telefonisk og skriftlig korespondence med vores leverandør, har det ikke været muligt 
at få NetEnforceren til at yde mere end 20-25% af specifikationerne. Først efter øget 
pres på vores leverandør, fik vi udskiftet hardwaren samt besøg fra vores leverandør, 
der har resulteret i, at NetEnforceren nu yder efter specifikationerne.

Ad 11:  Medlemsforbindelser.

• Rasmus Raskkollegiet

Rasmus Raskkollegiet tilsluttes fredag d. 1. maj kl 12.00.

• FKO har 2 medlemmer der endnu ikke er forbundet med en fiberforbindelse. Det drejer 
sig om Guldsmedevænget og Åløkkegården, er tilsluttet FKO med hhv. en 2 Mbit APL-
forbindelse og en 2 Mbit digital linie. At de ikke er forbundet med en fiberforbindelse, 
skyldes at det stadig er for omkostningstungt, da de 2 kollegier ligger forholdsvis langt 
fra FKO's knudepunkter. Det er på bestyrelsesmødet blevet foreslået, at det skal 
undersøges om der findes nye teknologier der kan forøge hastigheden ud til disse 
kollegier.

Ad 12:  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.

Ad 13:  Nyhedsbrev.

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

Ad 14: Næste møde.

Næste møde er planlagt til onsdag d. 27. maj. Efterfølgende møde er planlagt til onsdag 
d. 24. juni.



Ad 15: 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.
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