Протокол: 11.03.2020
Присъстващи: Камен, Ники, Ицо, Марио, Мартин З., Богомил
Протоколчик: Kамен
1.

3-ти март
●

Трябва да се оправим с ГЕМА
▪

●

Получихме сметката за залата
▪

●

Ицо им е пратил имейл със списъка
Мартин и Марио ще я платят

Камен ще подготви документите за SKUZ

2. Регистриране в банката
●
●

Ники е писал на банката, ще пратим документите
Ще вземем липсващите извлечения

3. IStO
●

Камен ще отиде да пита какво се случва

4. Концерт на БТР
●
●
●

Орлин трябва да ни даде 50 евро като дойде.
Концертът както и цялото турне на БТР се отлагат поради SARS-CoV-2
вируса
Предложена алтернативна дата е 14.11.20

5. ГЕМА
●
●

Получили сме сметка от ГЕМА (404,22 евро) за Концерта на Стефан
Вълдобрев
Иви е поискала допълнителен Kundennummer, който само за нас и е
отделен от този на Орлин. Очакваме отговор.

6. Парти
●
●

Пандов е писал на клубове
Щадтмитте
◦

Ако партито е през уикенда, може да продължи само до 11:00

◦

Поради тази причина се отказваме като Вариант

●
●
●
●
●
●
●
7.

Синтикет – чакаме отговор
Крококелер – чакаме отговор
The Cave – чакаме отговор
Пандов ще пита АКК
Предложение да направим партито открито
Опции за дати: 16 или 23 май (или петъците 15 и 22)
Пандов ще обнови списъка с клубове в драйв

Белот турнир
●
●
●
●
●

Футболният турнир е на 30.05. Можем да направим белота на 31.05
Вероятно мястото ще е същото – TSV Rintheim
Мартин е писал на TSV Rintheim
Чакаме отговор
Ники ще пита Георги за Витошко Лале (евентуално и други бири)

8. Общо събрание
●
●
●

Възможни дати – 23.05, 06.06, 13.06
Обмисляме датата 06.06
Промени в устава
▪

Период на валидност на членските карти – вместо до юни месец,
картите да са валидни от момента на издаването им за 1 година

▪

Мандат на управителен съвет – дефиниция за точна дължина на
мандата

▪

Общо събрание – да се определи кога точно. В момента, точката от
устава не отговаря на действителността

●

Ще организираме отделна среща, на която да обсъдим промените в устава.
Точната дата ще се реши в близко бъдеще
▪

Дата: 25.05

▪

Обмисляме залата в Lernzentrum

▪

Ники ще потърси зала в KIT

9. Ще направим нови How-to за всички големи събития

