Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 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 Administrationen.


Økonomiopfølgning



Brugersager



Prioriteringslisten



Opgaver i FKO

7. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde


Tilbud fra Energi Fyn

8. Nyt inventar og værktøj til arbejdsrum.
9. Næste møde
10. Evt.
Deltagere: Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Bo Lindhøj og Isabel Friis
Gæst: Mike Rostermund og Andreas Nielsen

Ad 1: Valg af referent.
•

Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.
•

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. december blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.
•

Den årlige julefrokost blev afholdt med stor succes d. 13. december, alle havde en god
og hyggelig aften.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.
•

Der er blevet installeret en ny core

•

Vi har fået en ny redundans linie på Sjælland for at sikre mod fibernedbrud lignende
dem vi havde i efteråret.

•

Fiberen til solsikkemarken og Bjørnevangen er blevet installeret i kælderen på HCØ

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.
•

Der er blevet installeret en ny ratecontroller til quick

Ad 6: Nyt fra Administrationen.
•

Isabel Friis er vendt tilbare som daglig leder pr. 1/2 - 2014

Stk 1: Økonomiopfølgning
•

Der er ikke noget.

Stk 2: Brugersager
•

Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:
1. Repræsentantskabsmøde 2014
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation
Stk 4: Opgaver i FKO
•

Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

•

Repræsentantskabsmødet er blevet planlagt til d. 10. april kl. 18, bestyrelsen mødes en
time før

Ad 7 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde
. Tilbud fra Energi fyn
•

Den sidste del af etableringen er nu igen, det forventes at være afsluttet snart.

Ad 8 Nyt inventar og værktøj til arbejdsrum.
•

Der laves en dag med oprydning, rengøring og opsætning af nye møbler, i den
anledning vil bestyrelsen være værter for mad og drikke i løbet af dagen for de frivillige
er deltager i arbejdet i løbet af dagen.

•

Daglig leder laver en doodle og udsender en mail med henblik på at finde en dag i
starten af marts.

Ad 9 Næste møde
•

Næste møde mandag d. 25 februar kl. 19:00 på Hinderupgaard.

•

Efterfølgende møde d. 13 marts kl. 19:00 på Hinderupgaard

Ad 9 Evt.
•

Der blev planlagt FKO Aften torsdag d. 13. februar med spisning på Flammen og
efterfølgende ølsmagning på Carlsens Kvarter.

