
Протокол: 9.10.2019

Присъстващи: Ники, Пандов, Иван, Камен

Протоколчик: Камен

1. О-Фаза

• Пандов е говорил с няколко ерстита, които са останали доволни от офазата

• Презентация

◦ Опознаването беше сполучливо

◦ Нужно подобрение по темите жилище, работа и транспорт

◦ Предложение за изготвяне на нова презентация

• Оксфорд 

◦ Местата не стигнаха

◦ В бъдеще ще са нужни повече от 30 места

• К4 – голяма посещаемост от ерстита

• Настолни игри

◦ Посещаемост 30 човека

◦ В бъдещете по-ранна организация с игрите

• Апп Клуб 

◦ Посещаемост 10 човека

◦ Отишлите са останали доволни

• Грил

◦ Почти всички ерстита дойдоха

◦ Слаби продажби спрямо броя хора

◦ Останах много зеленчуци и безалкохолни напитки

2.Semestereröffnugsparty

• Arrow club



◦ 150 човека

◦ Има пулт

◦ Наем – 25% от печалбата

◦ При над 1000 евро приходи (от вход, гардероб), ще искат допълнителни 
400 евро

◦ Пандов ще поиска договор

• Възможни дати – 18.10, 25.10 и 2.11

• Ники ще пише на Kulturverein и Синтикет за 19.10 или 2.11

3. Race AVKM 7

• Записването е пуснато

4. Среща с представители на TESY

• Ники е пратил останлите документи
• Чакаме потвърждение за залата

5. 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

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

8. Театър

• Мартин е запазил залата за датите

9. Сайт

• Ники и Камен работят по него. Идеи за подобрение са добре дошли
• Ники е изпобвал няколко plug-in, но не работят
• Вече е възможно записването на членове чрез формуляра на сайта
• Крис ще пише на Ицо дали може да подмогне работата по сайта

10. Stadtmobil
• Ники е писал емайл и имаме отговор със следните условия:



◦ 400 евро е за цялата регистация за да ни нанесат като ферайн
◦ Имаме 10 евро на месец
◦ Ще имаме една карта, която се използва 
◦ Ники Младенов казва, че от АСТА има вариант да се наеме 

Щадтмобил
◦ Към АСТА няма карта за Щадтмобил, а се подава Antrag, който те 

трябва да одобрят на събрание
◦ Ако се одобри Antrag-a, АСТА ни спонсорират за това начинание
◦ Ники ще пусне Antrag

11.Писмо от Финанцамт
• Получили сме писмо, че до 16.10 трябва да предадем данъчна декларация
• Петя ще се заеме с изготвянето с помощ от Камен за достъп до документите

12. 8 демекври
• Ако се получи добре в Arrow club, може да го организираме там
• Други варианти: Stadtmitte, The Cave, AKK


