Протокол: 30.10.2019
Присъстващи: Ники, Христо, Мартин З., Мартин Ц., Марио, Недялко, Камен, Дамян, Крис,
Петя, Рени, Елена, Пандов
Протоколчик: Камен

1.Semestereröffnugsparty
•
•
•
•

Отпада
Пандов и Ицо са се свързали с DJ Чефо, който организира парти на 23.11
Ще говорят с него с цел членове на дружеството да не плащат вход на
събитието
Ще го информират за бъдещите ни планове за партита, така че да не се
препокриват и ще го помолят да ни информира предварително, ако ще
организира нещо в бъдеще в Карлсруе

2. Race AVKM 7
•
•
•
•
•
•

Идея за подобрение: обозначаване на станциите (примерно с флагчета), за
да са по-лесно забележими.
За логическите задачи да има 3 жокера
Повечето участници са доволни
Предложение да се направи клипче, което да се пуска на Офазата, с цел да
се привлекат повече ерстита
Васко е изявил желание да участва в организацията догодина
Имало е недостиг на бетройери

3. Среща с представители на TESY
•
•
•
•
•

Събитието е пуснато
От АСТА отказват да покрият таксата (49 евро/час за 4 часа) за
Хаусмайстер, тъй като на събитието ще присъства фирма
Мартин се е свързал с TESY
TESY ще покрият таксата, но фактурата ще бъде издадена на наше име
Плащането първо ще мине през нас, а след това TESY ще направи дарение

4. Писмо на GEMA
•
•
•

Ники има предложение да ги платим при условие, че ще ни ги върнат, когато
докажем правотата си
Ники се свърза с тях отново по имейл
Чакаме отговор

5. Рожден ден на AVKM
•

Дата: 30.11.2019

•
•
•
•

Резервацията в Бадишбраухаус е потвърдена
Събитието е пуснато
Ники ще изпрати поканите
Крис ще се обади на Иван Иванов

6. Театър
•
•

Мартин е запазил залата за датите
Все още чакаме информация за обстановката от Иван Юруков

7. Сайт
•
•
•

Христо и Камен ще преведат сайта
Христо е започнал превода
Камен ще добави още страници към сайта: Устав (Ферайн), Стари
форщандове, Протоколи, Събития

8. Писмо от Финанцамт
•
•
•
•
•
•
•
•

Получили сме писмо, че до 16.10 трябва да предадем данъчна декларация
Петя и Камен започнаха процеса по регистрация на дружеството в онлайнплатформата Elster
Регистрацията е нужна за предаването на декларацията
За да бъде завършена, трябва да получим писмо по пощата с код за
сигурност, което може да отнеме до 2 седмици
Камен се е свързал с Finanzamt
Срокът е удължен до 16.11
Получихме кода по пощата
Петя и Камен ще го направят

9. 8 декември
•
•
•
•
•
•
•

Варианти: Stadtmitte, The Cave, AKK, Synthicat, Z10
Камен ще пита за Z4
Вместо 8 декември може да е на 7-ми, защото 8-ми е неделя
Пандов ще свърже с The Cave, Synthicat, The Cave, Croco Keller, Z10
Ицо ще му помага с резервациите
Мартин предлага да запазим място за догодина, за да нямаме проблеми с
мястото в последния момент
Пандов ще резервира места за бъдещи събития – 24.10.20, 07.12.20

10. 3ти Март
•
•
•
•
•
•
•

Stephansaal е резервирана за 03.03
Мартин ще запази Фестзал за предишния ден за репетиции
Ники е писал на Сиртос, Бела Редо, Манхайм Хоп-Троп
Хоп-Троп ще участват
Калин и Роси ще кажат на по-късен период
Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове
Ники ще се свърже с Младенски, Петя Каджаманова (Ян Бибиян)

•
•
•

Стефи, Рени, Юлиан и Ицо като варианти за водещи
Ники ще се свърже с Агенцията за българи в чужбина
Обмисляме да върнем викторината

11. Регистриране в съда
•
•

Документите не са пристигнали в съда в Манхайм
Пандов е запазил час при нотариус: 25.11, 08:00

12. Членски карти
•
•
•

Камен ги е направил
Бяха раздадени на присъстващите
Камен ще постне в групата, за да бъдат информирани останалите

13. Фейсбук страница
•
•

Камен ще променим настройките на страницата, така че бъдещи постове да
трябва да бъдат одобрени от администраторите
С цел да не появяват неподходящи постове от хора извън ферайна

14. Förderverein
•

Ще изготвим план с цел финансиране на 3ти март

15. Записване като Hochschulgruppe
•

Ники ще се заеме

