
Протокол: 17.11.2021

Присъстващи: Камен, Ники, Марио, Зафир, Машината, Митко, Жани, Весела,
Владислав, Лили, Маги, Ани, Стефи, Мартин

Протоколчик: Митко

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

● Проблеми с получаване на писма от AStA
● Да се обсъди по-дълготраен вариант за получаване на пратки/писма
● Получаване на дубликат за освобождаване от плащане на данъци

3. Предаване на логини и имущество

● Предаване на логин информация за сайта на AVKM на IT
представителите на дружеството

4. Рожден ден на дружеството

● Трябва да се говори с Иван Иванов

◦ Задача за Зафир (Питане за телефон в обща AVKM група)

● Направена резервация

◦ Обаждане в понеделник за потвърждаване на бройка

5. Политически постове в групата

● Няма проблем с пратийно необвързани постове

6. 3-ти март

● Още няма отговор от зала
● Участници, които сигурно ще се съгласят

◦ Бела Радо

◦ Манхайм
● 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

● Допълнително потвърждаване за залата Stefansaal 03.03.2022, Festsaal
резервна опция

● До 31 декември Antrag към Förderverein (след тази дата макс 200 евро) и
AStA

7. 8-ми декември

● Да има много помощници, но дружеството да поеме отговорност за
събитието

● Провеждане на събитието на 10-ти или 11-ти декември
● Das Cave като желана локация

○ Налична техника на клуба - колони, бар, хладилници
○ Организация на алкохол от дружеството
○ Предимства на членове на дружеството?
○ Капацитет около 60 души (немски стандарт)
○ Проверка на (X)G
○ Жани да отида да говори за наем, условия, регулации (до

21.11.2021)

8. Актуализиране на информацията в сайта


