
Протокол: 25.09.2019
Присъстващи: Ники, Крис, Пандов, Димитър Димитров „Машината“, Рени

Протоколчик: Пандов

1. Концерт на група ЕКС

 1ви декември 

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

 Събитието е публикувано в фейсбук и в сайта.

 Билетите са в Пандов. Ще ги продаваме на срещите, цената е 

15 евро за студенти и деца до 12 години, 

20 евро – обикновени, до 30ти септември. 

25 евро – обикновени след 30ти и 

30 евро – вечерна каса. 

2. О-Фаза

 Ники Младенов – грил за RSH, само че – електрически или газов грил !!!

 Ще се потърсят оферти за закупуване на грил!  

 Пандов ще принтира актуалните материали за папките.

 Иван ще актуализира презентацията.

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

 Наско, Марио и Иван ще помогнат на презентацията. 

 AStA за транспорт на продукти – Ники ще проучи

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)
 Mартин ще напише кратко описание за събитието и ще го изпрати

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 е говорила с Иван Юруков за постановка следващата година и ще ни 
изпрати информация

 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
 Приоритетна задача – да се напише немски вариант най-късно до среща с IStO

9. Stadtmobil
• имаме идея да направим Stadtmobil на името на дружеството. Цените са 

същите като за частен собственик. Ще се обсъжда и на следващи срещи.


