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1. Нов управителен съвет и регистрация


Датата при нотариуса е сменена за 02.07.2019



Утре е терминът за банката.



Формулярът за новия и стария Vorstand е готов.



Онлайн може да се провери кой е Vorstand, но се плаща 1,50 на Vorstand за
проверка и 4,50 за документ. Ники ще провери Vorstand-ите, в които са били
Маги и Крис.

2. Концерт на група ЕКС


1ви декември



Иви се занимава с организацията



Търсим зала. Jubez са отказали.

3. О-Фаза


4 – 6 октомври



4 – презентация, обиколка на кампуса и менза. Ицо ще проучи за караоке за
вечерта.



5 – Ники ще пита в Höfner. Идея за екскурзия до Strasbourg.



6 – грил

5. Race AVKM 7


19ти или 26ти октомври



Идеи за тема: Средновековие, Анимациите от нашето детство

6. Да се изгубиш нарочно









Планираме да направим прожекцията на 21.07, на трибуните зад АКК. С тази
прожекция съдействаме на Заедно в час, които ще имат представител на
място.
КИТ са удобрили Антрага.
Ще има двама представители на Заедно в час. Ще кажат няколко думи преди
прожекцията.
Прожекцията е от 21:00 (ще се наложи по-рано да помагат хора за постройката
на платното)
Онлайн евентът е пуснат.
Все още нямаме Betreuer от АКК. Ще обсъждат на следващото си събрание.
Ще вметнем няколко думи за членство към дружеството.

7. Кариерен форум






Мартин е говорил с организаторите на кариерния форум. Планираната дата е
9.11.2019. Чакаме да преговорят с TESY.
Нашият ангажимент е да резервираме зала в кампуса. Искат от нас и да
изпратим мейл до българските студенти.
Искат да наемат и кетъринг, Ники не е намерил еднозначен отговор дали е
възможно.
Събитието няма да продължи повече от 2 часа

8. Сайт



Наско е говорил по темата с Пеньо, който ще се опита да стигне до дъното
на проблема с .de-домейна



Ще сменим хостинга след като разберем какво става с домейна



Ники е резервирал .org домейн



С бъдещите смени на управителния съвет ще променяме и отговорника за
сайта (Vertragspartner), с цел да се избегнат подобни проблеми в бъдеще



Ицо ще поеме администрацията на сайта

