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Протокол: 08.06.2022
Присъстващи: Зафир, Машината, Марио, Митко, Влади, Жани, Лили, Маги, Ели,
Веси, Камен
Протоколчик: Митко
1. AVKM Race VIII: World of Karlsruhe - 21.05.
●

Имаме всички касови бележки, единствено трябва да се отчетат.

●

Трябва да се направят колажите от бингото - Зафир ще го направи

2. Инвентаризация - след срещата на 03.06. в Lernzentrum
●

Направено е разчистване на шкафа в Lernzentrum-a

●

Създаден е лист в драйв, където са качени какви неща и колко от тях имаме
◦

При взимане/оставяне на неща в шкафа да се променя и файла.

3. 3-ти март
●

Abgedreht - Ще ни предоставят допълнително информация относно
получаване на Förderung от SKuZ.
◦

●

В момента събитията им не се обявяват публично, но това ще бъде

обсъдено на следващата тяхна среща.
Записите са все още на твърд диск на Митко - обсъдена е възможността за
закупуване на външен твърд диск (4+TB, <100 евро) на дружеството, ако вече
не притежаваме такъв.
Да не забравим да гледаме за зала за следващата година, Зафир ще пита за
Stephensaal, за Grötzingen Begegnungstätte(?).
◦

Изпратено е запитване към Stephansaal за следващата година, но все още
нямат конкретен план за 2023, като Herr Hubert Roth си е записал за 03.03 и
02.03 за бъдеща резервация.
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4. Mitgliederversammlung
●

Провеждане на следващия Mitgliederversammlung - 09.07.
◦

Имаме резервация за зала с капацитет 50 души и проектор.

◦

Общото събрание е обявено днес по имейл, а утре Зафир ще изпрати
писмата за почетните членове по пощата.

◦

Евентуални промени по устава - отпадане на Mitgliedsbeitrag; online-Option
für Mitgliederversammlungen - ще се проведе среща в събота 11.06 по обяд
за изговаряне на точната формулировка на промените.

5. Следващи стъпки
●
●
●

Transparenzregister - очакваме отговор
Зафир и Митко имат официален достъп до сметката в банката, като само
Митко има право да прави преводи.
Да се променят данните в ELSTER - Митко ще го направи.

6. Театър
●
●

08.-09.-10.10.2022 са датите, които Орлин предлага, предпочита 09.10.
Панев е писал на Хафнер, още няма отговор.

7. Дърво по повод 20 години AVKM
●

Крис има данните за контакт на отговарящия за това в KIT, ще попита за
засаждане на по време на BG-O-Phase-то
○ изпратено е запитване.

8. Обновяване на уеб сайта
●
●
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Добавени са събитието за белот турнира и обявлението за
Mitgliederversammlung-a
Влади ще добави снимки в галерията и календар със събитията на
дружеството.

Bankverbindung:
Akademischer Verein „Kyrill und Method“
Konto-Nr.: 54924402
BLZ:
661 900 00
Volksbank Karlsruhe

Email:
vorstand.avkm@gmail.com

Vereinsregister:
Amtsgericht
Mannheim,
Registernummer: 102980

Akademischer Verein
“Kyrill und Method” e.V. Karlsruhe

www.avkm.org

9. Довършване на формуляра за актуализация на данните.
●

Формулярите са готови и изпратени заедно с поканата за общото събрание.
Утре ще бъдат изпратени и с писмата.

10. Белот турнир 03.07.2022
●
●

●
●
●
●
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Имаме резервация в TSV Rinthheim за 03.07.
Теми за обсъждане:
○ Транспорт
○ Инвентар
○ Музика
○ Грил
○ Награди
Камен има няколко тестета с карти, които да се използват.
Веси ще говори с Мартин, за да се изработи евентуално дизайн за събитието.
Вход 5 евро на човек, по двама души в отбор.
Зафир ще подпише споразумението за ползване и ще го изпрати. Митко ще
преведе парите за наема до 23.06.
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