Протокол: 2.10.2019
Присъстващи: Ники, Крис, Пандов, Иван, Камелия, Марио, Александър, Ники Младенов,
Петя
Протоколчик: Петя

1. О-Фаза
•

Времето няма да е много благоприятно

•

Петя е запазила грила на ХЕК

•

Ники ще говори с Валката и Гошо дали и кога биха могли да напазаруват

•

Мисли се вариант за събота, защото времето ще е лошо
◦ ZKM
◦ Naturkundemuseum
◦ Schloss
◦ Speier
◦ Spielabend
▪ Ники ще се свърже с Криси дали е възможно да се запази някой от
баровете в Хадико
▪ Крис и Ники Младенов слизат да попитам на текето на Ц10 дали
биха ни позволили да използваме стаята или бара
▪ Имаме вариант за стая на 3тия етаж в Ц10
▪ Изпратихме емайл за запитване
▪ Крис ще мине в петък между 9-12, за да провери дали имаме
разрешение
▪ Иван предлага като вариант Кафетерията

•

Пандов е принтирал актуалните материали за папките и те са готови. В
петък сутринта ще мине да ги вземе преди презентацията.

•

Разпределение на презентация
▪ Ники, Пандов, Иван, Камен, Митака?, Петя?

▪ Ники открива презентацията и е до представяне на новодошлите и
Банки, Софтуер. Услуги към унито и телефони
▪ за Карлсруе и за пътуването до България е Иван
▪ за КИТ. Записване за езици и нощен живот е Пандов
▪ Камен – спорт и жилища
▪ Иван ще актуализира презентацията

2.Semestereröffnugsparty
•

Възможни дати – 19.10, 26.10 и 2.11

•

Ц10 е свободен за 19.10, но никой не може да дойде на зитцунга и отпада
като вариант

•

Ники ще пише на Kulturverein и Синтикет за 19.10 или 2.11

3. Race AVKM 7
•

Ицо пусна събитето. Записването ще бъде пуснато другата седмица

4. Среща с представители на TESY
•

Ники ще прати останлите документи и ще имаме потвържедние за залата

5. Писмо на GEMA
• Ники им е писал, но още нямаме отговор
• Ники има предложение да ги платим при условие, че ще ни ги върнат, когато
докажем правотата си и ще пише в WhatsApp
7. Рожден ден на AVKM
• Дата: 30.11.2019
• Мартин е резервирал в Бадишбраухаус и е направил чернова за събитието
и ще го пусне след О-фазата
• На 9.10 Ники ще изпрати поканите
8. Театър
•

Мартин е запазил залата за датите

9. Сайт
•
•

Ники и Камен работят по него. Идеи за подобрение са добре дошли
Ники е изпобвал няколко plug-in, но не работят

•
•

Вече е възможно записването на членове чрез формуляра на сайта
Крис ще пише на Ицо дали може да подмогне работата по сайта

10. Stadtmobil
• Ники е писал емайл и имаме отговор със следните условия:
◦ 400 евро е за цялата регистация за да ни нанесат като ферайн
◦ Имаме 10 евро на месец
◦ Ще имаме една карта, която се използва
◦ Ники Младенов казва, че от АСТА има вариант да се наме
Щадтмобил
◦ Ники ще мине в петък да попита
11.Писмо от Финанцамт
• получили сме писмо, че до 16.10 трябва да предадем данъчна декларация
• Петя ще се заеме с изготвянето с помощ от Камен за достъп до
документите

