
Протокол: 15.12.2021

Присъстващи: Митко, Машината, Ники, Ицо

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

● Да се обсъди по-дълготраен вариант за получаване на пратки/писма -
евентуална частна пощенска кутия.

○ Изпращане на тестово писмо, за да изпробваме дали наистина
получаваме всички писма, или проблемът е в AStA

● Ники и Ицо са изпечатли и подписали протокола от
Mitgliederversammlung-а. Утре ще бъде подпечатан от Митко и Машината.

● Стефи трябва да изпрати заявление с подпечатания протокол за
получаване на дубликат Freistellungsbescheid на нейния адрес.

3. Предаване на логини и имущество

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

4. Рожден ден на дружеството

● Ключово е да съберем на актуални данни на настоящи и бивши членове
на дружеството до началото на февруари.

● Краят на януари - среща с Иван и Калин, за изграждане на база от
актуални мейли и телефони на стари членове, обсъждане на
организацията за 20-тия рожден ден на дружеството. Алтернативна
възможност - събиране на бившите членове.

5. 3-ти март

● Ники П. пише мейл за St.-saal
● Стягане на мерките, което вероятно ще доведе до нисък брой

посетители и изпълнители - лоши прогнози.
● Дигитален концерт в залата в университета Festsaal?
● Имаме отговор за Festsaal на имейла - условието е корона мерките да

разрешават събитието да се състои.
● Участници, които сигурно ще се съгласят

◦ Бела Радо

◦ Манхайм



◦ Сиртос

◦ Хоп-троп - няма хора в момента, но поддържаме контакт.
● 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 - чакаме още от St.-saal отговорДо 31 декември Antrag
към Förderverein (след тази дата макс 200 евро) и AStA, за който трябва
да се направи финансов план с кратък доклад и презентация. Има
налични стари планове.

6. Рейс

● 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.

7. Сметка от GEMA (7109493297)

● Сметките за съответните събития (3-ти март и Стефан Вълдобрев) би
трябвало вече да са платени.

● Изискват се още 12,90 EUR до 10.12.2021.

● Никой не отговаря на обажданията на Камен.

● Утре (09.12) Камен ще звънне отново - ако няма връзка с GEMA ще се
подаде рекламация чрез онлайн портала и ще плати сумата.

8. Трябва отново да се регистрираме като Hochschulgruppe

● Имаме срок до 31.01.2022 да подадем документите за да се
регистрираме отново

● Трябва да се прикачи променения Hochschulgruppensatzung



9. Организиране на събитие каране на кънки на лед

● През втората половина на януари пред шлоса (то работи то 30.01.22)

● За членове на дружеството ще има бонуси (ще плати нещо - кънки или
греяно вино)

● Отговорник за събитието е Веси

● Жани ще се захване с комуникацията за събитието

10. Дискутиране на почивка на УС

● Предложен период на почивката 21.12.2021 - 06.01.2022

● Официално е прието предложението, след допълнително допитване до
всички членове на управителния съвет.


