
Протокол: 10.07.2019 

Присъстващи: Камен, Христо, Иван Стамболиев, Крис, Мартин, Марио, Пандов 

Протоколчик: Христо 

 

1. Нов управителен съвет и регистрация 

● Очакваме отговор от съда в Манхайм 

 

2. Концерт на група ЕКС 

● 1ви декември  

● Имаме устна уговорка със Stadtmitte 

● Иви движи нещата 

 

3. О-Фаза 

● 3 – 6 октомври (vorläufig) 

● Ще опитаме да вземем зала за 3ти за презентация. После обиколка на 

кампуса. След това пици зад замъка. 

● 5 – разходка в Schwarzwald 

● 4 – Ники ще пита в Höfner. Идея за екскурзия до Strasbourg. Ще направим 
Bierdiplom в шлоспарка при добро време./Първото ежемесечно събиетие да 

се организира вечерта (без броене на точки) 

● 6 – грил. Крис ще пита Ники Младенов за RSH и Петя за Хекк. 

● Ицо е проверил за караоке на няколко места, като Leschik е оптималния 
вариант, Хадико е вариант. (Караокето е резервна опция) 

● Обмисляме да включим и 3.10 към офазата, като след презентацията 
можем да направим пикник в парка. Ако се получи, ще направим поход в 

събота, а в петък ще сме в Höpfnerburg. 

● Варианти за лошо време: ZKM, Schloss, Naturkundemuseum 

 

5. Race AVKM 7 

● 19ти или 26ти октомври 

● Мартин Цеков иска да участва в организацията. 

 



 
 
 
 

6. Да се изгубиш нарочно 
 
● Прожекцията е на 21.07, на трибуните зад АКК. С тази прожекция съдействаме 

на Заедно в час, които ще имат представител на място. 
● Антрага е одобрен. Утре Марти и Ицо ще питат в АКК и ако отново няма 

бетройер, търсят алтернативи (Medienzentrum, библиотека, Z10). 
● Ще има двама представители на Заедно в час. Ще кажат няколко думи преди 

прожекцията. 
● Чакаме АКК да ни даде бетройер 

 
7. Ежемесечни събития (King of Games) 

● Планираме да възродим традицията 
● Засега идеята е да правим всеки месец Spielabend и да се води класация. В 

края на годината да има награди за челната тройка 
● Игрите ще са настолни и електронни  
● От октомври до май (на общото събрание ще се връчат наградите 
● Връчва се грамота при изиграване на всички игри – 8 
● Ще се опитаме да намерим постоянно място, на което да се провеждат 

събитията. Ники ще се заеме 
● Правилата ще се доизяснят 
● Евентуално ще има такса 
● Крис ще мисли шах вечерта. 
● Турнирът е всеки за себе си. 
● Формуляр за записване. Ще има клауза за евентуални щети, нанесени от 

участника.  
 

8. 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 
 

 

9. 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 

 

10. Почивка на ферайна 

 
● 14 август – 14 септември (с опция за промени) 

 
 

 


