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Протокол: 25.05.2022

Присъстващи: Зафир, Машината, Митко, Марио, Мартин Цеков, Крис, Лили, Митьо

Протоколчик: Зафир

1. AVKM Race VIII: World of Karlsruhe - 21.05.

● Много позитивни впечатления от участниците и от бетройерите.

● Очакваме още няколко касови бележки, за да може да направим пълен отчет.

● Ще се направи среща на 03.06. в 18:00 в Lernzentrum с цел равносметка.

2. Инвентаризация - след срещата на 03.06. в Lernzentrum

3. 3-ти март

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

◦ Срещата им е тази седмица, очакваме до края да получим информация.
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.

4. Mitgliederversammlung

● Имаме извадка за миналите регистрации от съда - последната промяна на
устава е от 01.06.2019

● Провеждане на следващия Mitgliederversammlung - 09.07.

◦ Имаме предварителна резервация за зала с капацитет 50 души и проектор.

◦ Официалното обявяване е отложено до най-късно 08.06.

◦ Евентуални промени по устава
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5. Следващи стъпки

● Transparenzregister - очакваме отговор
● След отговори на въпросите е върнат KSVertrag-ът и очакваме документите за

смяна на хората с достъп до сметката и да пристигнат новите данни за достъп

6. Театър

● Ще мислим аз евентуална дата през октомври. Може да е по-добре да е през
ноември
Възможни дати са:

○ 23.10.2022 - неделята преди началото на лекциите.
○ 30.10.2022 - неделята след началото на лекциите.
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