
Протокол: 04.03.2020

Присъстващи: Камен, Ники, Ицо, Марио, Мартин З., Рени, Крис

Протоколчик: Мартин З.

1. 3-ти март

● Трябва да се оправим с ГЕМА
● Присъстваха около 150 човека
● Първата половина започна по-късно и свърши по-рано от графика
● Нямаше фрапиращи гафове
● Догодина може да го направим във Фестзал, но е риск от гледна точка на

бройката хора
● Стефанзал е запазена за 03.03.2021
● Камерата, която взехме свърши добра работа (Sony FDR-AX53)
● Мартин ще координира с Манхайм да направим заедно дарението за клуб

„Хвърчило“
● Добра идея е да включим в сценария обяснение за мартениците
● Камен ще подготви документите за SKUZ

2. Регистриране в банката

● Ники ще изпрати необходимите документи
● 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.
● Орлин прати допълнителни билети.

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

● Опции за дати: 16 или 23 май (или петъците 15 и 22)
● Пандов ще пише на клубовете



7. Белот турнир

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

8. Общо събрание

● Възможни дати – 23.05, 06.06, 13.06
● 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


