
Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 29. november 2007 kl. 19:00

Hinderupgaard
Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Underskrift af protokol 

3. Nyt siden sidst. 

4. Julefrokost2007 

5. Netenforcer / licens på forskningsnettet 

 teknisk 

 økonomisk 

6. Behandling af brugersager. 

7. Nyt fra Netgruppen. 

8. Nyt fra Servergruppen.

 Opfølgning på nyt brugeradm. system 

9. Nyt fra PR gruppe / kommunikations gruppe 

10.Nyt fra Spilgruppen

 Battlenet problematikken 

11.Nyt fra Administrationen. 

 Økonomiopfølgning 

 Prioriteringslisten 

 Opgaver i FKO 

 Merchandise 

12.Medlemsforbindelser. 

 Eksisterende (fiber?) 

 TBT 

 St. Glasvej 44 

 Interessante emner 

 St. Glasvej Kvarter 

 Vindegade 96 

 Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget 

13.Hjemmeside 

14.Næste møde. 

15.Evt. 

Deltagere:



Claus Stovgaard, Tonny Lundgren Keinicke, Christian Blicher Hollbaum, Gert Brigsted, Niels 
Sandman, Danni Liljekrans & daglig leder René Jacobsen

Afbud:
Lukasz Bruun.

Gæster:
Nicholai Ebbe Juul Hansen

Ad 1: Valg af referent

- René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

- Ingen protokol klar til underskrift.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Intet nyt.

Ad 4: Julefrokost 2007

- Vi har på mødet, kort evalueret forløbet op til, samt selve aftenen og der er bred 
enighed om at FKO’s julefrokost anno 2007, må siges at have været en succes. 
Lokalerne på Solsikkemarken, var ideelle til lejligheden og bestyrelsen syntes at 
konceptet med at hver deltager medbringer en ret, fungerer fint. Dem der ikke 
medbringer mad, står for oprydningen, hvilket også fungere fint til julefrokosten.

Ad 5: Netenforcer.

- Teknisk

Forskningsnettet har sagt god for at vi kan bruge 1Gbps. Flaskehalsen for FKO’s 
internetforbindelse ligger derfor alene i vores NetEnforcer, hvortil vi har en licens til 155 
Mbps. Vi har undersøgt mulighederne for at omgå NetEnforceren, men ingen 
muligheder vil kunne garantere båndbreden ligelidt fordelt på alle vores medlemmer. 
Eneste mulighed er derfor at opgradere licensen til NetEnforceren.

Vi har netop modtaget en testlicens på 1Gbps som vi kan teste i december måned.

- Økonomisk

En licens til NetEnforceren på 1Gbps koster ca. 250.000 + serviceaftale. Det er mange 
penge, og vi skal have undersøgt hvordan vi kan finansiere dette.

Ad 6: Behandling af brugersager.

- Intet nyt.

Ad 7: Nyt fra Netgruppen.

- Bjørnevangen/SSM og CMK var uden net i ca. 10 minutter om formiddagen tirsdag d. 
27. Grunden hertil var et strømsvigt på forskerparken hvor ovenstående kollegier er 
tilsluttet.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til, som service for vores brugere, at der 



oprettes en netinfo ved sadanne hændelser.

Ad 8: Nyt fra Servergruppen.

- Claus arbejder videre med nyt brugerregistreringssystem.

Ad 9: Nyt fra PR/kommunikationsgruppen.

- Intet nyt.

Ad 10: Nyt fra Spilgruppen

- Battlenet problematikken

Der er lavet en forespørgsel hos forskningsnettet om en større serie ip-adresser, 
således vi kan tildele en offentlig ip-adresse pr. medlem (Kollegie/ungdomsbolig). Dette 
vil formentlig afhjælpe problemet. Vi venter svar fra fsknet.

Ad 11: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

- Intet nyt.

Stk 2: Prioriteringslisten ser nu således ud:

1. TBT 
2. Hjemmeside 
3. Dokumentation 
4. Repræsentskabsmøde 

Stk 3: Opgaver i FKO

- Ingen nye opgaver.

Stk 4: Merchandise

- Merchandise er valgt og klar til bestilling så snart de frivillige har besluttet hvad de 
ønsker.

Ad 12: Medlemsforbindelser.

- Eksisterende medlemmer

o TBT - Eftersom barakkerne på munkebjergvænget, hvorigennem 
fiberforbindelsen til TBT løber, skal rives ned inden alt for længe, arbejdes der i 
øjeblikket på en løsning til en ny fiberforbindelse. FKO vil i nærmeste fremtid 
kontakte TBT for at drøfte mulighederne.

o St. Glasvej 44 – Vedtaget at tilkobles FKO's net med en fiberforbindelse. 
Afventer dato fre Odense Energi

- Interessante emner

o St. Glasvej Kvarter – intet nyt

o Vindegade 96 – Daglig leder undersøger mulighederne.



o Ungdomsboliger på området ved Munkebjergvænget – intet nyt. 

Ad 13: Hjemmeside.

- Et par nye hænder er sat i arbejde for at aflaste Niels. Vi glæder til at få den nye side 
op.

Ad 14: Næste møde.

Planlagte møde d. 17. december er flyttet til 3. januar 2008. Efterfølgende møde er 
planlagt til d. 4. februar kl 19 på Hinderupgaard.

Ad 15: Evt.

Stk 1: Studenterhuset

Vi har udstyr stående på studenterhuset, og så snart St. Glasvej 44 er på fibernet vil 
udstyret ikke længere være i brug. Vi er i bestyrelsen i tvivl om hvad der skal ske med 
studenterhuset, og vi skal have sikret os at det ikke bliver revet ned inden vi får vores 
udstyr ud. Daglig leder er på sagen.

Stk 2: Supleanter i bestyrelsen

Flere af bestyrelsens medlemmer står overfor fraflytning fra deres kollegie og varsler at 
de i den forbindelse formentlig må forlade deres post. Der er derfor blevet foreslået at 
vi inviterer supleanterne ind til næste bestyrelsesmøde og på den måde introducerer 
dem for arbejdet i FKO's bestyrelse.
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