Протокол: 24.11.2021
Присъстващи: Камен, Ники, Зафир, Машината, Митко, Жани, Владислав
Протоколчик: Зафир
1. Mitgliederversammlung
●

Записан час за нотариус Lunz & Feterowsky: 11.01.2022 в 11:30 часа.
◦

Трябва да се нотаризира Anmeldung във Vereinsregister

2. Проблеми с документ от Finanzamt-a
●

Камен е получил информация от ФА за нужните данни при дарение

●

Камен ще поръча дубликат за освобождаване от плащане на данъци
след като уточни дали старият УС или новият може/трябва да го получи.
(Новият не е потвърден от съда.)
Да се обсъди по-дълготраен вариант за получаване на пратки/писма евентуална частна пощенска кутия

●

3. Предаване на логини и имущество
●
●

Достъп до страницата е ограничен до някои членове на УС
ELSTER достъп все още не е предаден на УС

4. Рожден ден на дружеството
●

Иван Иванов е поканен и приел, не е в списъка
◦

приел е по телефона

●

Критика към формуляра - да се въвеждат имена

●

Направена резервация - 20 души, теоретично до 25, по днешни данни
това число отговаря на записването

●

Актуални мейли и телефон, евентуално и адреси, ако желаят. Да са
подготвени старите данни, формуляри за новите

●

Бланки за дарения да се занесат на рождения ден. За целта трябва да
се отиде до шкафчето и да се вземе печатът за целта.

5. Контакт с Пеньо - да му се прати формуляр (бланката по пощата след
поискване на адреса) с попълнени данни (основно за сума)
●

Жанет ще се заеме с това с подкрепата на Камен

6. 3-ти март
●

Ники П. пише мейл за St.-saal

●
●
●
●
●

●
●

Стягане на мерките, което вероятно ще доведе до нисък брой
посетители и изпълнители.
Дигитален концерт в залата в университета Festsaal?
Нямаме отговор за нея (Festsaal) все още
Ходене до Festsaal, Машината в 14:00 в петък (26.11.) +49 (0) 721 69 12 39
Участници, които сигурно ще се съгласят
◦

Бела Радо

◦

Манхайм

◦

Сиртос

◦

Хоп-троп/изгрев, ако още съществуват и имат хора

Писане в групата за желаещи участници в групата “Българи в Карлсруе”
Обсъждане на дата
◦

Запитване дали да преместим датата в по-удобен ден и публикуване
на резултата

◦
●
●

Ако “Обичайните заподозрени” са окей с 3-ти март, тогава да се

организира, иначе уикенда.
Допълнително потвърждаване за залата Stefansaal 03.03.2022, Festsaal
резервна опция - и двете все още трябва да отговорят
До 31 декември Antrag към Förderverein (след тази дата макс 200 евро) и
AStA, първо да знаем, че имаме зала/да получим отговор. (изпратили
сме запитване, получавали сме залата преди; “така смятаме да го
организираме, предварителен план”)

7. 8-ми декември
●

Жани е говорила за наем:the cave са заети през декември, k5 зает, k4
петъкът след 8ми е зает

●

Ж: Z10 е малко сложен вариант

●

Ж: друга опция на кроненплац COLA-TAXI_OKAY не изглежда пасваща

●

следващият осми декември има нужда от по-ранна организация

●

би популяризирало на дружеството

●

парти след рейса е опция
Рейс

8.
●

Обща тема на рейса да се дискутира сред хората, които искат да
организират

●

Кой иска да организира? - говорим с хората и записваме във файл кой
иска

●

Пролетен рейс

●

датата - след началото на семестъра (събота, основни идеи - 23.04.,
30.04.)

●

парти след това (the cave) - всичко зависи от нас и актуалните мерки
след като ни го дадат. Жани е човекът, който говори с тях

