
Протокол: 07.10.2020

Присъстващи: Иван, Камен, Крис, Марио, Ники, Пандов

Протоколчик: Камен

1. Регистриране в банката

● Ники е писал имейл за час
● Чакаме отговор
● Ники ще им звънне

2. ГЕМА

● Поправената сметка за Група Х е платена 04.09.
● На 07.09. е издаден Mahnung (123 Евро) от ГЕМА за вече платената сметка
● На 16.09 платихме Mahnung-а, тъй като срокът беше до 17.09, а не

получихме отговор от адвокатите по телефон или имейл
● На 21.09 ни върнаха парите от Mahnung-а

3. Общо събрание

● Дата: 03.10.20
● Проведе се онлайн чрез Discord
● Гласуваха се 4 промени в устава (качени са в драйв)
● Управителният съвет е преизбран
● Протоколът ще бъде качен в драйв

4. Направен е пост за връщане на пари за концерт и театър

5. О-Phase

● Дата: 30.10 - 01.11 (Краят на офазата на КИТ)
● Качен е пост във фейсбук, но който желаещи могат да се запишат, така че

да имаме идея за броя на участващите
● Ако броят на есрститата е над позволения за публични събирания, ще ги

разделим на групи
● Отказахме резервацията за The Cave (максимален брой – 20 души)
● Brettspielabend Z10 – Парти игри – онлайн, cards against humanity, among us,

Avalon, Monolopy, Bellotte, Schach, UNO
● Идея за посещение на музей седмица след Офазата

▪ Hoepffnerburg/Speier/Sinsheim

▪ Ники ще пита



Предложена програма

Петък 30.10 Събота 31.10 Неделя 01.11

План ▪ 10:00 Среща на

Ехренхоф

▪ Разходка из Кампуса

▪ Презентация зад

АКК

▪ 12:00 Менза

▪ 13:00 Бири + пица

на шлоса

▪ 10:00

Поход/Разходка из
Природата
(Wildgehäge,
Durlach/Aue,
Baden-Baden
Grafschaft Burg,
Pfalz Burg)

▪ 19:00 La

Cage/Oxford

▪ 12:00 Грил на

открито (малко
вероятно да
стане, Иван ще
пита за Хадико,
РСХ отпада)

▪ Алтернатива:

12:00 Spielabend
в Z10

Лошо
време

13:00 Spielabend в Z10
(Предложени игри)

19:00 La Cage/Oxford


