
Zeus Ledenvergadering
Dinsdag 9 Mei 2006

Aanwezig waren:
• Voorzitter Wim
• Cultuur, Ondervoorzitter Willem
• Secretaris David
• Leden Maarten, Kevin, Robin, Ken, Thomas

Punt 1: Subsidies
We hebben €441,31 subsidies voor academiejaar 2005-2006, hiervan hebben we nog ongeveer €350 
over om te gebruiken. Besloten was om dit aan het volgende te besteden:

• Nieuwe netwerktang (RJ45 tang)
• Een rol van 100m UTP kabel, onder het motto “Het wordt toch niet slecht”
• RJ45 netwerkplugjes
• Een Embedded wifi gateway linux ding, hier zullen we veel prutsplezier aan beleven en we 

hebben meteen ook een excuus om van de zeuskelder een hotspot te maken.
• De rest van het geld kunnen we gebruiken om stoelen te kopen. Maarten stemt voor stoelen 

zonder wieltjes, de rest wil stoelen met wieltjes. Er wordt voorgesteld deze ergens te verkrijgen 
van mensen die ze weg doen.

• Er was een discussie over de subsidies van volgend jaar die ondergetekende gemist heeft 
wegens chatten met lelijke doch echte vrouwen.

Punt 2: Adminbestuur
• Na de stroomuitval aan het einde van de paasvakantie wegens verbouwingen lag de hele kelder 

plat. Servers bootten niet automatisch en sommige gaven zelfs een “no keyboard”-error, wat 
even verwarring bracht totdat een keyboard en monitor werd aangesloten. Normaal staan ze nu 
allemaal op“Halt on all errors but keyboard” in de BIOS, maar er werd besloten om ze allemaal 
nog eens te bekijken om ze ook te zetten op “Boot after power-outage” zodat als zoiets nog 
gebeurd, er in theorie niemand bij moet zijn om, eens de stroom weer terug is, ze te booten.

• Er wordt besloten om Dinsdag 16 mei 2006 een adminavond te houden om de kelder in orde te 
krijgen, dit houdt in:

• De HTTP-server en de homes worden naar cartman overgezet, dit om Kenny te ontlasten, omdat 
Kenny een grote loser is.

• De gateways lagen langere tijd plat na de stroomuitval, zelfs na interventie. Na ze uiteindelijk in 
gang gekregen te hebben was poort 80 (HTTP) niet meer te bereiken vanuit de kelder. Maarten 
kraakte uiteindelijk en gaf toe dat hij een apache op Endymion gezet had voor zijn 
HTTPTunnel. Gelach alom. Enkel poort 433 (HTTPS) werd gebruikt echter dus dit kon het 
probleem niet zijn. Na wat gepruts werkte het dan toch, maar misschien dat we nog wel 
problemen krijgen eens we de HTTP op cartman smijten, aangezien zeus.ugent.be:80 redirect 
naar mephisto. We zullen dit laten redirecten rechstreeks naar cartman. Eventueel kunnen we 
die httptunnel van Maarten op latex.ugent.be zetten.

• Eventueel kunnen we zelfs garisson gebruiken voor HTTP, en de sites van de leden op 
endymion.ugent.be zetten.

• Het bestuur moet toegevoegd worden aan admins, trials moeten leden worden, en de inactieve 
trials buitensmijten.

• Maarten zat te wachten op onze heilige graal (een UTP kabel in plaats van die coax) voor de 



FTP-accounts rond te delen maar er werd besloten om dit toch al te doen.
• Boot-partities maken op de servers en GRUB installeren.
• De WINA schenkt ons een desktop (sparc) die waarschijnlijk goed genoeg is als brielbak voor 

OpenSolaris. Indien niet is hij rijp voor het stort.
• Op garisson staat tegenwoordig een wikimedia die als zeus-wiki zal dienen.
• We moeten meer zagen bij DICT achter UTP om de Coax te vervangen.
• Kenny zijn enigste doel in het leven zal mail worden, hoewel de IMAP daarop dringend moet 

geupdate worden. De voorzitter merkt op dat indien u mails verliest, u weet waarom.
• Maarten stelt voor Russische tekens te bannen van de mail, aangezien iedereen wekelijks 

Russische spam krijgt (of dat vermoeden we toch, we lezen geen Russisch).
• Wim stelt voor een LDAP-artikel te maken op onze nieuwe wiki.
• Maarten heeft al een artikel gemaakt over hoe je paswoord aan te passen en zal nog artikels 

maken over hoe users toe te voegen en aan te passen.
• 3e bachelor zal volgend jaar een site moeten bijhouden voor hun project. Eventueel kan dit op 

een wiki in de zeus, voor alle users een of meerdere pagina(s) elk. Dit kunnen we zetten op 
garisson, en eventueel apart van de zeus-wiki.

• Blijkbaar is de Zeus website ontoegankelijk vanuit de kelder of vanuit een PC-lokaal. Dit zou 
moeten opgelost worden eens we migreren en Kenny tot een mail-slaaf demoveren.

• Het voorstel voor sudo-toegang voor apt-get voor non-admins komt er niet door. Dit bracht een 
revolutie teweeg met een nieuw bestuur als gevolg, wat ons bij puntje 3 brengt:

Punt 3: Verkiezingen
Het bestuur voor academiejaar 2006-2007 werd unaniem verkozen:

• Voorzitter: Willem
• Ondervoorzitter, Cultuur, Vrouwvriendelijk beleid: Maarten
• Secretaris, Penningmeester: David
• PR: Kevin
• Webmaster: Thomas

Puntje 4: Activiteiten

• Maandag zal een Comedy-filmavond gehouden worden bij Maarten op kot, met 2 zakken 
pindanootjes en zacht, roos wc-papier. Kevin en ondergetekende zullen een revolutie starten en 
in plaats van een Comedy-filmavond er een Sci-Fi filmavond proberen van te maken. 

• Dinsdag zal een adminavond worden in de zeuskelder.
• We zullen een Ubuntu release party weeral moeten uitstellen wegens de verplaatsing van de 

release van Dapper naar 6 weken verder, midden in de examens. Er zullen wel CD's van Ubuntu 
en, vanaf nu, ook van Kubuntu besteld worden, samen met crazy marketing materiaal omdat de 
Zeus zo sexy is. PR zal mogen zagen.

• Er is wat interesse in de Free and Open Source Software Conference, of FrOSCon in 
Bonn/Rhein-Sieg, Duitsland. Deze gaat door op 24 en 25 juni 2006. Bonn is zo'n 280km van 
Gent dus dit is zeker doenbaar om met de ZeusMobiel te doen. Nanananana batmaaaaan.

• Er is ook interesse voor 23C3 (23rd Chaos Communication Congress) in Berlijn aan het eind van 
december. We zouden dit ook met de ZeusMobiel kunnen doen maar dat is al een stuk verder 
(800km). December ligt nog veraf dus we zullen nog wel zien.

En toen gingen we het Zeus stamcafé, de Stereo, onveilig maken. /EOF


