Kommentarer til budgetforslag for 2011 / 2 012
Overordnet foreslår bestyrelsen kontingentstigning på kr. 2 til kr. 49,50 pr. måned. Dette svarer
direkte til Forskningsnettets prisstigning.
Kommentarer til udvalgte budgetposter:

Udgifter:
Internetforbindelse

Forskningsnettet har pr. 1.1.2011 hævet tilslutningsafgiften fra kr. 10 til kr. 12 pr. tilslutning. Dette
resulterer i en øget omkostning på kr. 74.784.
Fiberforbindelser

Posten dækker over leje af fiberforbindelser gennem Odense Energi mellem følgende
knudepunkter:
• H.C. Ørstedskollegiet – Kaj Munkkollegiet
• Glanshatten – Syddansk Universitet
• Lindekollegiet – Klosterbakken 12
• Rasmus Raskkollegiet – Klosterbakken 12
• H. C. Ørstedskollegiet – Klosterbakken 12
Frivillige

Posten frivillige dækker over aktiviteter og arrangementer, der bidrager til at gøre det interessant at
være frivillig i FKO. Det drejer sig bl.a. om den årlige julefrokost samt øvrige arrangementer for de
frivillige, såsom indgang og transport til Open Source Days i København, kvartalvise sociale
arrangementer mm.
Opgradering /udbyggelse

Der er mange projekter i FKO, der alle har henblik på at forbedre og udvide vores netværk. Vi
arbejder pt. på forøgelse af båndbrede mellem FKO og forskningsnettet samt ny firewall, således
det kan håndtere en 10 Gbit forbindelse. Dette er projekter, der kræver store investeringer.
Serviceaftaler på Allot og Cisco udstyr

Bestyrelsen i FKO mener, det er nødvendigt med serviceaftaler på udstyret fra Allot grundet
NetEnforcerens centrale placering i FKO's netværk. Netgruppen har allerede gjort brug af aftalen i
form af udskiftelse af NetEnforceren, softwareopdateringer samt support fra leverandøren af
NetEnforceren. Hvis ikke FKO har en serviceaftale på NetEnforceren, kan vi ikke få support samt
mulighed for hurtig ombytning, hvis den på et tidspunkt fejler igen.

Indtægter:
Indkomsten er direkte relateret til medlemmer og antal tilslutninger.
Medlemstilslutninger

Åløkke Gården har varslet deres udmeldelse, da Boligforeningen Højstrup vil renovere bygningen
og lave boligerne om til familieboliger. Dette medfører en reducering på 22 tilslutninger.
Bogtrykkeriet (Ravnholtvænget) har opført 16 nye boliger.
Dette har samlet reduceret foreningens tilslutninger med 6.

