Beretninger
Formanden/ bestyrelsens beretning
Af Troels Ringsmose
Vi har bestyrelsen i 2010/11 sæsonen fortsat arbejdet med, at hverve nye frivillige til de tekniske grupper,
dette er i det sidste år udvidet til også at omfatte servergruppen. Udover dette har vi arrangeret nogle
hyggelige FKO aftener, i alt tre stk., hvor de frivillige har haft mulighed for, at mødes uden for serverrummet.
Disse aftener har bestået af fællesspisning og derefter en aktivitet. Det har drejet sig om to gange
ølsmagning og en gang fodbold.
FKCamp blev i 2010 afholdt d. 10.-12. september i Blæsbjerghytten, dette var en mulighed for de frivillige,
til at arbejde på tværs af grupperne i lidt større stil, samt præsentere og debattere idéerne for FKO's
fremtid.
I november afholdt bestyrelsen, med stor succes, julefrokost på Heidi's Bierbar. Til arrangementet var
frivillige såvel som pensionister i foreningen indbudt. Det var en festlig aften, og en god afslutning på året i
kollegienet.
Januar/Februar skulle vi finde en ny daglig leder, da René Jacobsen har valgt at opsige sin stilling. Vi
nedsatte derfor i bestyrelsen et ansættelses udvalg. Efter en runde med jobansøgninger og
ansættelsessamtaler, valgte udvalget at tilbyde Laila Lauritzen, stillingen som daglig leder. Laila Lauritzen er
blevet ansat pr. 15/2 2011. Vi er i bestyrelsen glade for at kunne byde Laila velkommen i FKO.
2010/11 sæsonen bød på en ny sammensætning af bestyrelsen. På repræsentantskabsmødet 2010, blev
foreningens vedtægter ændret, dette betød en reducering i antallet af medlemmer i bestyrelsen, samt at
daglig leder også fik en stemme. Dette har udover en hurtigere sagsbehandling, gjort bestyrelsen mere
opmærksom på medarbejdernes ønsker. Alt i alt har den nye sammensætning virket godt.

Beretning fra tidligere daglig leder (juni 2007 – marts 2011)
Af René Jacobsen
Jeg er i marts blevet færdiguddannet som cand.merc.dat, og har dermed opsagt min stilling som daglig
leder ved FKO som jeg har besiddet i knap fire år. Derfor er Laila Lauritzen pr. 1. marts blevet ansat som ny
daglig leder ved FKO, hvor hun i samarbejde med teknisk medarbejder, Jan Christensen, skal varetage den
daglige drift. Fra 15. februar til 1. marts har Laila været under oplæring af mig, hvorefter hun pr. 1. marts
har stået på egne ben – dog med mig som livline.
I daglig leders stilling ligger kontakten til FKO's samarbejdspartnere og leverandører samt FKO's brugere.
Derudover ligger sekretæropgaver for bestyrelsen, varetagelse af de frivilliges interesser samt samarbejde
med FKO's administrator.
Brugersupport og brugeroprettelser udgør en væsentlig del arbejdet. Brugeroprettelserne er stærkt
koncentreret omkring februar og september hvor der er studiestart, mens den almene brugersupport
primært omhandler guide til installation af trådløse routere eller generel formidling om hvorledes man
logger ind mm.

Samarbejdet med FKO's administrator fungerer fint. Størst fokus er der på styringen af FKO's økonomi, hvor
der normalt foretages budgetopfølgning hver 2. måned. Dette sikrer, at bestyrelsen altid ved, hvordan
FKO's økonomi udvikler sig og derved undgår overraskelser, når regnskabet foreligger.
I forbindelse med bestyrelsesarbejdet har jeg som daglig leder også en del arbejde. Der er forberedelse op
til mødet samt referatskrivning efter mødet. Tidsmæssigt varierer dette alt efter hvor mange projekter, der
er i gang i FKO.
I det forløbende år har jeg i stillingen som daglig leder, bl.a. beskæftiget mig med flere projekter såsom
opgradering af backbone, sociale arrangementer for frivillige og senest ansættelse og oplæring af afløseren
for mig selv på posten som daglig leder.
Jeg vil ønske Laila velkommen til foreningen og det fremtidige arbejde som daglig leder. Samtidig vil jeg sige
tak for et godt samarbejde med bestyrelse, frivillige og andre der har været med til at forme og drive
kollegienet som et højtydende, stabilt og prisbilligt netværk.

Beretning fra ny daglig leder
Af Laila Lauritzen
Jeg tiltrådte stillingen som daglig leder i FKO medio februar 2011, hvor jeg i de to første uger var under
oplæring af tidligere daglig leder, René Jacobsen. Mit kendskab til FKO inden ansættelsen var begrænset, og
jeg er derfor i gang med at sætte mig ind i foreningens og daglig leders opgaver.
I løbet af min første måned i FKO er en del af tiden blevet benyttet til at blive sat ind i FKO's daglige drift og
brugersupport. Desuden har jeg været med i mit første bestyrelsesmøde og i planlægningen af dette, samt
alle forberedelserne til Repræsentantskabsmødet.
Jeg ser med spænding frem til det videre arbejde i FKO, og glæder mig til at følge nye projekter.

Beretning fra teknisk medarbejder
Af Jan Christensen
I det forgangne år er det meste af tiden gået med brugersupport og brugeroprettelse. Som altid består
supportdelen primært i at guide folk igennem telefonen, når de har problemer med nettet. En del af de
brugere der flytter ind på et kollegie uden DHCP (dvs. H.C. Ørsted og Guldsmedevænget), får også hjælp til
at opsætte deres computer korrekt med statisk IP-adresse.
Ligeledes har jeg lagt en del mere tid i servergruppen. Dvs. at de dage på kontoret hvor der ikke er så meget
at lave, roder jeg i høj grad med ting der er relateret til servergruppen. De ting jeg arbejder med, er
primært mail, backup samt logging af servere. Samtidig har jeg også stået for at ”hverve” nye folk til
servergruppen.
Samarbejdet med Kollegieboligselskabet om automatisk at oprette brugere fra dem kører stadigvæk med
stor succes. Det sparer os, i FKO, for en del arbejde/tid, som til gengæld så kan lægges andre steder.

Beretning fra servergruppen
Af Jan Christensen
Gruppen vil først og fremmest sige tak for samarbejdet med Claus Jannik Stovgaard, som på nuværende er
blevet færdig med sit studie og er startet på sit nye arbejde. Han vil dog fremover stadig være til rådighed
med lidt tips og tricks i ny og næ.
I det forgangne år har det primære fokus været på at sætte den nye serverstruktur sammen. Dette
indebærer opsætning af den server der skal drifte de virtuelle maskiner (hvor den primære drift kommer til
at foregå samt opsætning af de mange nye virtuelle maskiner - heriblandt mail, maillist, DNS, log, nyt
brugersystem og backup).
Vi har så vidt muligt forsøgt, at mødes hver mandag for at arbejde videre med den ny serverstruktur, hvilket
har fungeret fint.
Næste år vil først og fremmest stå på at gøre plan større færdig. Det betyder, at vi går over til næsten ren
virtualisering. Samtidig bliver nogle af de services, der har krævet flest ressourcer til vedligeholdelse/drift
nedlagt - nemlig brugernes egen hjemmeside/mail.

Beretning fra netgruppen
Af Thomas Thulesen
Netgruppen har det seneste år færdiggjort projektet Plan Større. Switche på samtlige knudepunkter er
blevet opgraderet, så de kan håndtere større hastigheder. Derudover er der blevet tilføjet en 10G
forbindelse mellem de to største knudepunkter: HCØ og Klosterbakken i Odense C. Denne skal sikre
redundans i netværket. Opgraderingen har betydet, at Kollegienet nu kan tilbyde kollegier at blive tilsluttet
til Kollegienet med 1G i stedet for 100MB. Fire medlemmer er allerede nu på 1G, mens seks ønsker at
opgradere.
Netgruppen har i det seneste år fået mange nye frivillige, hvilket har reduceret belastningen samt sikret at
viden om teknikken i Kollegienet ikke går tabt.
Netgruppen bruger i øjeblikket meget tid på rådgivning af medlemmer omkring indkøb af nyt udstyr og
opgradering af forbindelser. Med hjælp fra servergruppen har netgruppen fået en ny virtuel server til
overvågning, som skal erstatte den gamle netgruppe-server. Der arbejdes i øjeblikket på opsætning af
denne server.
I det kommende år ønsker netgruppen at få opgraderet Kollegienets forbindelse til Forskningsnettet.
Kollegienet har i øjeblikket 1G forbindelse til Forskningsnettet, hvilket efterhånden er blevet en flaskehals.
Forskningsnettet har indvilget i at opgradere forbindelsen til 10G, hvilket gerne skulle ske indenfor ganske
kort tid. Så snart forbindelsen til Forskningsnettet bliver opgraderet, skal der findes en ny firewall, der kan
klare de højere hastigheder, og der skal findes en strategi for hvordan Traffic Shaping skal foregå i
fremtiden. Efterhånden som de mest belastede medlemmer bliver opgraderet, og Kollegienets forbindelse
til Forskningsnettet bliver opgraderet, vil der blive mindre brug for shaping.
Kollegienet har fået tildelt IPv6 adresser af Forskningsnettet. Netgruppen vil indenfor kort tid begynde at
tilføje IPv6 routing i backbonen. Dernæst venter en stor opgave med at få servere på IPv6 også. Når
Kollegienet har gjort sig nok erfaringer i brugen af IPv6, er målet, at der gradvist skal åbnes for IPv6 for de
enkelte kollegier.

Beretning fra spilgruppen
Af Christian Bredow
Hovedsagligt har spilgruppen vedligeholdt spilserverens soft- og hardware.
•

•

Dedicated Babovilent 2: Vi har arbejdet på at opdatere BaboViolent 2 dedicated server, men løb ind
i inkompatibilitets problemer for de nyeste versioner (11.2e og 11.2f). Derfor kører vi stadig med
version 11.2 standard, som skal vedligeholdes af spilgruppen trial medlem "Bullet".
Test på Tetrinex: I samarbejde med "Frosteyes" (Claus) har spilgruppen testet om spillet "Tetrinex"
kan implementeres, men fandt ud af at spillet udgør en sikkerhedsrisiko.

Spilserver hardware:
•
•

Spilserverens strømforsyning gav op i august 2010 og blev derefter udskiftet med vores gamle,
endnu ældre, server, som ikke har været i brug i de sidste år.
Efter mange år i drift har spilserveren i december måned været meget ustabilt. I midten af
måneden var det ikke muligt at opstarte serveren og selvom spilgruppen har fjernet
uoverensstemmende fejl og udskiftet blæserne, og efter at have konsulteret server- og netgruppen
var det stadig ikke muligt at genoplive den. Servergruppen har overdraget nogle servere til
spilgruppen som nu skal etableres og opgraderes efter behov.

Medlemstatus:
•

Siden TS2 serveren har været nede i flere måneder på nuværende tidspunkt, har spilgruppen
Komora meldt sig ud af spilgruppen. Vi siger mange tak for til "Komora" for sin indsats på TS
serveren, og håber han har det godt fremover. Spilgruppen har fået et trial medlem "Bullet" som
gerne vil tage sig af Babo violent serveren.

Projekter for det kommende år:
•
•
•
•

•

Få serveren op at køre igen
Få opdateret vores voice server til Teamspeak3
Indstallere CSS Beta dedicated
Finde en stabil løsning til Baboviolent 2.
Arbejde på at være mere synligt og med banner ind på FKO hjemmesiden og optimering af vores
hjemmeside for derigennem at få flere medlemmer.

Opfølgning hardware:
• Vi er i gang med at overføre den gamle konfiguration til den nye (brugte) server og kører en test. Vi
kan allerede nu konstatere, at der mangler en harddisk for at køre raid og mindst 1Gb mere ram.
• Vores server journal kan ses på: http://spil.kollegienet.dk/index.php?show=topic&tid=264

