Протокол: 18.09.2019
Присъстващи: Ицо, Ники, Иван, Мартин, Марио, Крис, Пандов, Наско
Протоколчик: Ники

1. Концерт на група ЕКС


1ви декември



Иви е запазила до 23:00 в Stadtmitte. Договорът е получен



Мартин ще публикува събитието във Фейсбук



Билетите са в Мартин. Ще ги продаваме на срещите, цената е 30 евро.

2. О-Фаза


В драйв е качена таблица с актуалната програма



4 – 6 октомври



Сменена е залата за презентацията – 10.50, HS102.



Имаме резервация в Оксфорд



Крис и/или Петя ще помогнат на Камен за финансирането



Имаме резервация в мензата от 12:30 до 13:30 за 40 човека. Ще сложат
табелки на нашите маси.



Пандов ще принтира актуалните материали за папките.



Иван ще актуализира презентацията.



Крис ще направи пробна обиколка из Шварцвалд около Баден-Баден



Все още ни трябва резервен вариант за грила. Heimspiel искат наем от 350
евро. В случай че в РСХ се съгласят да ни пуснат с условието да ползваме
електрически грил, ще проверим колко ще ни струва да си купим нов.



Semestereröffnugsparty: Възможни дати – 26.10 и 2.11. Варианти за място:
Z10, Synthicat



Събитието в публикувано във Фейсбук



Крис, Наско, Марио и Иван ще помогнат на презентацията.



Ники ще направи списък за пазаруване и ще го качи в драйв

3. Race AVKM 7


Дата: 26.10



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



Има чернова за събитието. Ицо ще го пусне, заедно с формуляр за
записване.

4. Среща с представители на TESY





Събитието е за 16.11, 10:30-14:30
2 часа преди и след събитието са нужни за подготовка
Резервирана е зала - 50.41 0.45-0.46 (08:30-16:30)

5. Писмо на GEMA




На 21.08. е получено писмо от GEMA . Ники е говорил с тях, не са получили
нито един наш мейл. Ще направим рекламация на фактурата.
Изискват от нас да преведем 77,36 Евро до 22.08.2019 за 3-ти март

6. Рожден ден на AVKM






Дата: 30.11.2019
Варианти: Badisch Brauhaus, Panorama, Lehners
Обиколката в Höpfnerburg не може да се резервира в момента. Вариант е да
резервираме само в ресторанта.
Мартин ще направи резервация в Badisch Brauhaus за 30 човека. Ники ще се
обади в Panorama, за да имаме резервен вариант

7. Театър




Иви се е заела с организацията на театър за следващата година
Мартин ще се заеме със резервацията на залата. Ще отменим резервацията на
23.11

8. Сайт




Новият сайт е онлайн – avkm.org
Ники и Камен работят по него. Идеи за подобрение са добре дошли

