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1. Среща с представители на TESY

• Мартин и Марио са платили сметката.

• Сметката, която сме получили от KIT е без ДДС

• Поради тази причина Мартин и Марио са превели допълнителни 37,24 евро

• От банката са върнали искането за плащане поради грешен IBAN

2. Театър

• За сега няма варианти

3. Писмо от Финанцамт

• Документите са изпратени, чакаме отговор

• Камен ще отиде на място да провери дали има развитие

4. 8-ми декември (6-ти декември)

• Нормална посещаемост за размера на бара

• Дошлите останаха доволни

• От бара нямаше оплаквания

5. 3ти Март

• Фестзал е запазена за 02.03.2020

◦ Получили сме запитване от Стефансаал, дали искаме балкона и
кетъринг

◦ Трябва да решим възможно най-бързо

◦ Мартин ще пише за Stephensaal и за 03.03.2021



• Потвърдили до момента: Хоп-Троп, Бела Радо, Сиртос, манхаймци, Ян
Бибиян

• Стефи, Рени, Юлиан и Ицо като варианти за водещи

• Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове

• Явор от 3ти семестър изявява желание да свири на пиано

• Камен се е свързал с Клуб „Хвърчило“

◦ Организацията е легитимна

◦ Ръководителката предложи да направят картички за дарилите

• Ники ще пита Калин и Роси, дали имат желание да участват

• Финансиране:

◦ Антрагът към Förderverein e пратен

◦ Все още не сме получили потвърждение по имейл

◦ Подготвяме Антрага за SKuZ

6. Регистриране в съда

• Получихме писмо от Манхайм

• Протоколът от събранието съдържа няколко неточности:

◦ Грешна дата на Протокола

◦ Общото събрание не е било обявено в сайта, както трябва по устав

• Камен е пратил писмо с изяснения

• Чакаме отговор

7. IStO

● Камен е предал документите и чакаме да ни преведат пари.

8. Записване като Hochschulgruppe

• Ники е пратил нужните документи за записването

9. Кънки/Вино пред двореца

• Ниска посещаемост поради лошо време




