Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 29. september 2010 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. Evaluering af FKCamp 2010
9. FKOaften #5
10. Næste møde.
11. Evt.
Deltagere:
Troels Ringmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Mathies Glasdam & daglig
leder René Jacobsen
Afbud:
Henning Blume Islund

Ad 1: Valg af referent
•

René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 2. september blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Bestyrelsesmødet planlagt d. 27. september blev flyttet til d. 29. september.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Intet nyt

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Intet nyt

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen
•

Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.
Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Intet nyt

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. FKOaften #5
2. Julefrokost
3. Ny serverstruktur
1. Brugeroprettelsessystem
4. Plan større
1. Stort set overstået
5. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Evaluering af FKCamp 2010
•

Campen blev afholdt weekenden d. 10.-12. september i Blæsbjerghytten vest for
Odense.
På campen deltog medlemmer fra netgruppen, servergruppen samt bestyrelsen. Ud
over at campen i den grad har et socialt fokus, hvor vi ønsker at pleje vores frivillige og

forsøge at skabe et ”frivillige miljø” i FKO, der gør det spændende og attraktivt at yde
en indsats for vores kollegienetværk, blev der også arbejdet videre med det
igangværende arbejde i hhv. servergruppen og netgruppen. Af den mere sociale
karakter, havde bestyrelsen bl.a arrangeret et spil paintball, der blev taget godt imod af
de frivillige.
•

På campen blev der desude arbejdet på en rapport af ”plan større”, der vil blive lagt op
på vores hjemmeside snarest. I rapporten vil vores brugere og medlemmer kunne se
hvad der er blevet udskiftet af udstyr på vores backbone, samt hvad dette betyder
specifikt for hvert medlem (kollegie/ungdomsbolig). Her vil også blive specificeret hvad
der kræves for at de forskellig medlemmer vil kunne blive tilsluttet med f.eks. en 1 Gbit
forbindelse.

Ad 9: FKOaften #5
Næste sociale arrangement for FKO's frivillige er planlagt til torsdag d. 28. oktober kl.
18.30.
Ad 10: Næste møde.
Næste møde er planlagt til onsdag d. 3. november 2010 kl. 19.00 og efterfølgende
møde planlagt til onsdag d. 8. december 2010 kl. 19.00.
Ad 11: Evt.
•

Julefrokost
•

Dette års julefrokost vil gå af stablen fredag d. 19. november.

