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Протоколчик: Митко

1. Театър

● “Хайде да убием Матилда” на 21.01.23 във Festsaal
● Направено е събитие във фейсбук. Ще направим инстаграм пост.
● Билетите ще пристигнат на 19.11.22.
● Трябва да запазим място в ресторант за след театъра.

2. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813. Крис е пратил работната версия.
Поддържат комуникация.

○ Табелата трябва да бъде одобрена, ще бъде изработена от фирма,
която KIT ни предлага, парите за дървото ще бъдат поети от тях;

● Вечеря в неделя (27.11 19:00) - запазена маса в Панорама.
● Иван Иванов предложи посещение на Daimler Trucks. Няма развитие от

миналата седмица.
● Трябва да намерим къде да излъчим DVD от създаването на дружеството.

Няма как да е в зала на KIT. Ще помолим Иван Иванов да ни го прати.
● чаши 20 години АДКМ и суичъри АДКМ.  Маги подготвя дизайна с логото

3. AVKM Race IX 29.10.20

● Рейсът успешно се състоя в събота.
● Трябва да се награди третият отбор още.
● Трябва всички сметки от плащания да стигнат до Митко, за да може да се

направи целият отчет.
● Качена е таблица с резултатите на сайта.
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4. CV, LinkedIn Workshop 03.12.2022

● коледна тематика (храна, напитки);
● кратка презентация с примери и съвети;
● Ани прати имейл за достъп чрез карта.
● Отговорник: Ани.

5. Парти по повод 8. декември (четвъртък)

● Опции:
○ Опциите за клубове отпадат.
○ Инстербург е по-голямо и добра опция, но е малко далече
○ До кауфланд има дискотека, която може и да стане.

● Стефан няма да е тук на 9-ти, опция е просто с плейлист.
● Отговорник: Весела.

6. Кино на 16. ноември
● няма да получим правата за Жълт Олеандър

● Раят на Данте е вариант за 100 евро, но трябва почти веднага да кажем, иначе

ще е твърде късно.

● Ако успеем да уредим “В сърцето на машината” в бюджет, ще пуснем него

○ Александър Сано е казал, че ще изпрати филма до 6ти ноември.
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