Beretning fra formanden/bestyrelsen
Af Isabel Friis

Efter et år som formand kigger jeg tilbage på et travlt og spændende år for Foreningen Kollegienet
Odense. Allerede fra starten af året satte vi i bestyrelsen gang i et stort nyt projekte med
relancering af hele kollegienet på de sociale medier, der skal gå i luften i foråret 2018. Det har vi
gjort at to årsager; den første er for at markere at Kollegienet i år fylder 20 år. Den anden langt
vigtigere grund er for bedre og mere aktivt at kunne tiltrække flere frivillige til foreningen.
Vores frivillige er hele rygsøjlen i Kollegienet, det er dem der trækker mange af de store læs og
hele tiden holder infrastukturen i kollegienet opdateret, så vi kan levere et godt hurtigt netværk til
vores brugere.
De frivilliges vigtige rolle betyder, at det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at styrke vores team
af frivillige, både ved at tilføre nye kræfter, men også ved at vise de frivillige vi har, at vi sætter pris
på dem. Det har vi de seneste år gjort gennem flere hyggelige FKO aftner, der blandt andet har
stået på ølsmagning, bowling, grillhygge og julefrokost.
Derudover har vi som altid afholdt FKCamp i september hvor vi i 2017 tog vores frivillige med til
Fænø Sund en weekend, her blev der tid til både hygge og teknisk nørderi. Det førte til flere
spændende opdatering af infrastrukturen, som i kan læse om i de frivilliges beretning.
Derudover har vi det senest år også måtte sige farvel og goddag til to nye daglige ledere. Katrine
Maria Nielsen afsluttede sit studie i sommeren 2017, og valgt i den forbindelse af opsige sin stilling
ved Kollegienet. Det førte til at vi i juli 2017 ansatte Mads Johannessen Jørgensen som daglig
leder. Desværre for os fik han et tilbud om en fuldtids trainee stilling han ikke kunne sige nej til, og
opsagde derfor sin stilling i starten af 2018. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige stort tak til
både Katrine og Mads for et godt samarbejde.
Samtidig vil jeg sige et stort velkommen til Oliver David Lippert der startede som ny daglig leder i
slut januar 2018. Vi i bestyrelsen ser frem til et godt og spændende samarbejde, som jeg tror på
bliver rigtig godt for Kollegienet.

Beretning fra daglig leder
Af Oliver David Lippert
Efter at jeg overtog jobbet som daglig leder, fra Mads Jørgensen i slutningen af januar har der
været nok at se til. Lanceringen af en ny hjemmeside, samt en kommende kampagne for at få flere
frivillige i foreningen har fyldt meget af det daglige arbejde, udover den daglige administration.
Planlægning af kommende repræsentantskabsmøde har også været en opgave der krævede stor
opmærksomhed. Ellers har tiden gået med at yde teknisk support og i vid udstrækning hjulpet
brugere med deres internetproblemer, samt at forberede og lave referat af de månedlige
bestyrelsesmøder, samt afholdelse af min første FKO-aften.
Generelt må det sige at det har været en stor mundfuld at blive kastet ud i, men jeg er blevet taget
rigtig godt imod, og har fået den hjælp der var nødvendig for at kunne varetage opgaven.
Det glæder mig at fortsætte mit arbejde som daglig leder i FKO.
Beretning fra teknisk support
Af Peter Schmidt-Kallesøe
I året 2017 er der sket rigtig meget. Der har selvfølgelig været de vanlige brugeroprettelser og
bruger support. Men 2017 er også året hvor vi fik etableret Stenfiskerkajen, udvidet Bjørnevangen
og opgraderet udstyret på en lang række kollegier. Vi fik også lavet et pænere og bedre serverrum.
Det har været et utroligt spændende og lærerigt år.
Jeg har måtte sige farvel til min første daglig leder, Katrine og ønske ny daglig leder, Mads
velkommen. Begge personer har sat deres præg på FKO og været med til, sammen med
bestyrelsen og de frivillige at skubbe FKO i den retning vi er i.
Det er stadig super fedt at være en del af FKO, med den kære bestyrelse og de kære dygtige
frivillige. Jeg ser bestemt frem til endnu et år med dem på slæb.

Beretning fra de frivillige
2017 har været et særdeles aktivt år for de få frivillige i FKO. Vi er
nået vidt omkring og har både fået opgraderet samt ryddet op i vores
infrastruktur.
Et udsnit af vores aktiviteter kan ses her:
- Etablering af ny server til den nye hjemmeside, ved extern udbyder
- Migrering af diverse server installationer til CentOS
- Oprydning i vores server setup og opgradering heri
- Idriftsættelse af nye server firewalls
- Idriftsættelse af nye knudepunkts routere
- Færdiggjort migrering til egne IP ressourcer og eget ASN
- ROA signering af vores IP ressourcer
- Optimering af BGP konfiguration
- Opgradering af samtlige kollegie switche baseret på Cisco SB serien
som vi varetager. Herved kan vi fremover nemmere automatisere ændringer.
- Introduktion af xWDM i vores net, enkelte steder er vi begyndt at benytte simplex.
- Konsolidering samt oprydning i vores primære PoP.
- Udvidelse af netværket på Bjørnevangen.
- Etablering og senere udvidelse af Stenfiskerkajen.
- Opgradering og omlægning af ridderhatten/tornbjergvej.
- Videreudvikling af IPv6.
- Ibrugtagning af ny leverandør af div. infrastruktur elementer(Fiberstore)
- De sidste multi-mode fibre er blevet nedlagt.
Ændringerne gennem 2017 har samlet set resulteret i en mere stabil,
fleksibel og enkel infrastruktur. Der fremadrettet bør være nemmere at
håndtere for de frivillige og ansatte.

