Протокол: 19.01.2022
Присъстващи: Зафир, Жанет, Митко, Машината, Камен, Маги, Лили, Ани, Ники
Протоколчик: Зафир
1. Mitgliederversammlung
●
●
●

Нотаризиран Anmeldung
Получен Freistellungsbescheid от Зафир
Трябва да се изпратят на съда в Манхайм с протокола от общото
събрание (с препоръчано писмо) от Зафир
◦

●

към него писмен въпрос дали са получили документите от

миналогодишното събрание с промяната на Satzung-а
Платена е сметката на нотариуса от Камен, пусната бележка на
18.01.2022

2. Transparenzregister
●

Освобождаване от таксата им с отговор на писмото - отложено за след
нанасянето в съда (виж т. 1)

3. Дълготраен вариант за получаване на пратки/писма - отложен безсрочно
○ между двете срещи е събрано писмо от АстА, явно проблемът е бил
изключение
4. Предаване на логини и имущество
●

ELSTER достъп ще бъде предаден на УС

5. Актуални данни
●

Ключово е да съберем на актуални данни на настоящи и бивши членове
на дружеството - LINK - google form - email; Please forward this to the
appropriate person. (Тази година дружеството има юбилей. … Ще се
радваме отново да влезем в контакт с вас…) + на немски - Жани

●

обсъждане на организацията за 20-тия рожден ден на дружеството

6. 3-ти март
●
●
●
●

Ники П. все още няма отговор за St.-saal - отпада като опция
Стягане на мерките, което вероятно ще доведе до нисък брой
посетители и изпълнители - лоши прогнози.
Финално решение дали концертът ще е онлайн (Festsaal или записи) - до
26.01.2022
Имаме отговор за Festsaal на имейла - условието е корона мерките да
разрешават събитието да се състои - техниката тепърва трябва да се
уреди

●

●
●

●

Участници, с потенциал да се съгласят -как виждат протичането на
събитието
◦

Бела Радо

◦

Манхайм - контакт през Фейсбук?

◦

Сиртос - биха били ок с онлайн концерт, ще говорят с Бела Радо

◦

Хоп-троп - няма хора в момента, но поддържаме контакт.

◦

Ян Бибиян - Камен има данни за контакт

◦

Гайдар - М. Захариев

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

3. март

◦

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

организира, иначе уикенда.
Antrag към Förderverein (макс 200 евро - най-късно 3 дни преди
събитието) и AStA, за който трябва да се направи финансов план с
кратък доклад и презентация. Има налични стари планове.
◦

Да се пита Хафнер кога са срещите на Скуз и ако KIT и BaWü
позволяват, дали би поискал повече за провеждане. - Зафир

7. Пролетен рейс
●

Обща тема на рейса да се дискутира сред хората, които искат да
организират в WhatsApp група, идеи се събират в Драйв

●

Датата - след началото на семестъра (събота, основни идеи - 23.04.,
30.04.). Има изявени предпочитания за 30. извън УС (заради
православния Великден) и безразличност между двете дати сред други
хора

●

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

8. Регистрация като Hochschulgruppe
●

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

●

Трябва да се прикачи промененият Hochschulgruppensatzung

●

Митко и Камен на 21.01.2022

9. Организиране на събитие каране на кънки на лед
●

19:00 на 21.01.2022 пред замъка

●

За членове на дружеството ще има бонуси (вход, но без отговорност от
страна на дружеството)

●

QR код за регистрация в дружеството

●

Снимки от събитието

