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Протокол: 15.06.2022

Присъстващи: Зафир, Машината, Марио, Митко, Жани, Веси, Камен, Стефи, Косьо

Протоколчик: Зафир

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. 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 - Поръчан е 5TB, 94 евро, от
Машината

● Зала за следващата година

◦ Изпратено е запитване към Stephansaal за следващата година, Herr Hubert
Roth си е записал за 03.03. и 02.03.23 за бъдеща резервация.

3. Mitgliederversammlung

● Провеждане на следващия Mitgliederversammlung - 09.07.

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

◦ Зафир е изпратил писмата за почетните членове по пощата. Имаме 2
отрицателни отговора по имейл. Отговаря се на тези имейли от Зафир.

◦ Евентуални промени по устава - отпадане на Mitgliedsbeitrag; online-Option
für Mitgliederversammlungen - проведена е успешна среща в събота 11.06 за
точната формулировка на промените.
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4. Следващи стъпки

● Transparenzregister - изпратихме запитване за състоянието на искането за
освобождаване

● Има опит за превод от страна на Митко за наема за белот турнира, в петък ще
отиде на място да провери какъв е проблемът

● Да се променят данните в ELSTER - Митко ще го направи.

5. Театър

● Залата е заета на 08.-09.-10.10.2022
● Панев е уговорил с Хафнер 30.10., резервирано е.

6. Дърво по повод 20 години AVKM

● От Крис и Зафир е уговорена среща за разходка с отговорниците от КИТ и от
града, за да бъде избрано място - 13.07. в 10:00 часа. Остава да определим
място, което предпочитаме за засаждането.

7. Обновяване на уеб сайта

● Влади ще добави снимки в галерията и календар със събитията на
дружеството.

8. Довършване на формуляра за актуализация на данните

● Изпратени с писмата за общото събрание. Имаме един отговор.

9. Белот турнир 03.07.2022

● Имаме резервация в TSV Rintheim за 03.07.
● Отговорници:

○ Транспорт - Стефи, Кирсти, Жани, Машината
○ Настолни игри - Веси
○ Списък за пазар - Зафир (+въглища и разпалване)
○ Ценоразпис - Митко
○ Грил - Машината
○ Награди - зависят от броя участници

● Камен има няколко тестета с карти, които да се използват.
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● Вход 5 евро на човек, по двама души в отбор.
● Краен срок за записване: 3 дни преди събитието
● Споразумението за ползване е изпратено. Митко има проблем с превода на

наема, ще отиде на място в банка в петък.

10. AVKM кани на KIT Meisterschaft на 25.06.

● Покана във Фейсбук е написана

Adresse:
c/o AStA,
Adenauerring 7,
76131 Karlsruhe

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

http://www.avkm.org

