
Протокол: 16.10.2019

Присъстващи: Ники, Христо, Мартин, Камен

Протоколчик: Камен

1.Semestereröffnugsparty

• Отказаме се от Arrow club поради високите цени (бира 0,2 л 4-4,50€, long 
drink 9-9,50€)

• Предложение за Pub crawl вместо точно определена локация
• Христо ще пита Станката за бара във Waldstadt

2. Race AVKM 7

• Записването е пуснато

3. Среща с представители на TESY

• Събитието е пуснато
• Ще го споделим във фейсбук
• От АСТА искат да разберат дали ще присъстват фирми на събитието
• Ники ще се свърже с АСТА

4. 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

5. Рожден ден на AVKM
• Дата: 30.11.2019
• Резервацията в Бадишбраухаус е потвърдена
• Събитието е пуснато
• Мартин ще изпрати поканите

6. Театър

• Мартин е запазил залата за датите

7. Сайт

• Христо и Камен ще преведат сайта

8. Stadtmobil



• Ники е проучил темата
• Не е рентабилно да го правим през АСТА

9. 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 онлайн-

платформата 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

10. 8 демекври
• Варианти: Stadtmitte, The Cave, AKK
• Христо и Камен ще пишат на заведенията

11. 3ти Март
• Festsaal е резервирана за 03.03
• 03.03 е вторник
• Това може да доведе до затруднения с намирането на участници и 

намалена посещаемост
• Обмисляме вариант концертът да се проведе събота 07.03

12. Регистриране в съда
• Ники се е свързал със съда в Манхайм, поради липсата на отговор от тяхна 

страна
• От Манхайм твърдят, че не са получили документи от нас
• Чакаме официален отговор от съда с повече информация
• Мартин ще запази час при нотариус, в случай че се наложи отново да 

подадем документи за регистрация


