
Протокол: 31.07.2019
Присъстващи: Крис, Ники, Мартин, Ицо, Петя, Камен, Пандов, Рени, Марти Цеков

Протоколчик: Ники

1. Концерт на група ЕКС

 1ви декември 

 Иви е запазила до 23:00 в Stadtmitte. Ще ни изпратят договор

1. О-Фаза

 3 – 6 октомври (vorläufig)

 5 – разходка в Schwarzwald. Лошо време: ZKM или Naturkundemuseum. Крис
ще помисли за маршрут за разходка

 4 – Ники ще пита в Höpfner за резервация. Преди това ще отидем в 
зоологическата, в шлоса при лошо време. Вечерта сме в К4

 6 – грил. Петя е говорила за терасата на Хек, но там текат ремонти и не е 
ясно дали ще може. Крис е говорил с Ники Младенов за Рсх, но там не може
да се използва грил на въглища. Петя ще разпита за газов грил.Ники ще 
разпита за електрически грил

 Ще вземем залата за презентацията за цял ден. В случай че времето е 
лошо

 Ники ще пита в IstO, дали ще могат да изпратят информация за офазата с 
писмата за прием

 Крис и Марти ще резервират в Оксфорд през септември

 В драйв е качена таблица с програмата

 Крис и/или Петя ще помогнат на Камен за финансирането

 Програмата ще се обяви в началото на септември

 Semestereröffnugsparty: The Cave. Ицо ще пише. Резервни варианти: АКК, 
Z10, Synthicat

5. Race AVKM 7

 Примерни дати: 19.10 или 26.10



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

5. Да се изгубиш нарочно

 присъствали са 30 човека
 Фийдбек от Крис: залата е добра за киновечери, но е и доста голяма. За 

следващия път може да се сложи плакат на входа. 
 Преложение от Ицо: след прожекцията, събитието да се направи по-социално
 Можем на няколко месеца да правим по една киновечер. Идеята е това да се 

случва в неделя, защото тогава има най-много свободни дати. Ще гледаме 
български филми, прожекцията ще се решава чрез анкета

 Предложение от Крис: някой от публиката да има връзка с пулта, в случай че 
има проблеми със звука

6. 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
 Работи се 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

7. Среща с представители на TESY

 Марти ще им пише отново
 Събитието е за 9.11

8. Сайт и мейлинг листа

 Ицо ще пише на Минко за помощ
 Ники е започнал работа по новия сайт. Ще пише на Пеньо, за да се разбере 

какво се случва със стария домейн.

9. Театър

 Моноспектакъл на Ива Тодорова, `Приятно ми е, Ива`



 Имаме Фестзал запазена  за 23.11, можем да го направим тогава, ако е 
възможно

 Актрисата е запозната с условията, подробностите ще се доуточнят.

10. Почивка на ферайна

 14 август – 30 август 


