Протокол: 04.09.2019
Присъстващи: Ицо, Камен. Ники. Марио, Крис, Пандов
Протоколчик: Камен

1. Концерт на група ЕКС


1ви декември



Иви е запазила до 23:00 в Stadtmitte



Договорът е получен



Билетите са в Мартин

1. О-Фаза


В драйв е качена таблица с актуална програма



4 – 6 октомври



На 03.10 не може да се резервира зала



Събитията на 03.10 се отменят



Резервирана е зала за 04.10 – 50.41 0.45-0.46



Крис и Марти ще резервират в Оксфорд през септември



Крис и/или Петя ще помогнат на Камен за финансирането



Semestereröffnugsparty: Z10, Synthicat

5. Race AVKM 7


Примерни дати: 26.10



Който има желание да участва в организацията, може да се обърне към
Пандов, за да бъде добавен в групата

5. Ежемесечни събития (King of Games)





Засега идеята е да правим всеки месец (от октомври до май) Spielabend и да се
води класация. В края на годината да има награди за челната тройка.
Наградите ще се връчат на общото събрание
Игрите ще са настолни и електронни
Връчва се грамота при изиграване на всички игри










Камен е говорил с Михаела, която е съгласна да резервира бар. Условието и е
да няма ексцесии
Камен работи по регламента
Крис ще мисли шах вечерта.
Формуляр за записване. Ще има клауза за евентуални щети, нанесени от
участника.
Вход за участие 15 евро, 10 за членове. Голямата награда е Xbox One
Ще питаме Förderverein за финансиране, за да покрием част от разходите
Цакаме отговор за бара в Валдщадт
Мартин ще пита за бара на Waldhornstraße

6. Среща с представители на TESY






Събитието е за 16.11, 10:30-14:30
2 часа преди и след събитието са нужни за подготовка
Трябват ни микрофон, биймър, озвучаване, 3-4 маси тип щъркел, 5-6 нормлани
маси
Резервира е зала - 50.41 0.45-0.46 (08:30-16:30)

7. Писмо на GEMA





На 21.08. е получено писмо от GEMA
Изискват от нас да преведем 77,36 Евро до 22.08.2019 за 3-ти март
Ники ще се свърже с GEMA

