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Протоколчик: Митко

1. Театър “Хайде да убием Матилда” на 21.01.23 във Festsaal

● Стори за театъра с линк за билетите и напомняне за купуването на място

● Трябва да направим събитие в сайта.
Отговорник: Косьо

● Трябва да направим форма за резервация на билети.
○ може да бъде изпратена само на членовете на дружеството по имейл.

Отговорник: Ани

● Трябва да направим инстаграм пост.
Отговорник: Веси

● Трябва да запазим място в ресторант за след театъра.

● Има време за изпълнение на задачите.

2. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813
○ успешно е засадено дървото днес, 30.11.2022.
○ трябва да се купи почва и утре/вдругиден да бъде наторена земята

около дървото. Отговорник: Крис.

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


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

www.avkm.org

● 59* евро за табела, колче и доставка.
○ още не е платено, Крис ще изпрати имейл да пита за информация за

плащане.

● Вечеря в неделя (27.11 19:00) - запазена маса в Панорама.
○ Вечерята мина успешно, дойдоха почти всички от записалите се.

Дойдоха голяма част първокурсници, както и няколко почетни членове
на дружеството.

○ За следващата година е хубаво да си подготвим реч.

● Цена на чашите: 6 за членове, 8 за други
○ Продадени са всички чаши

3. AVKM Race IX 29.10.20

● Трябва да се награди третият отбор още.

● Крис и Марто ще пратят бележки на Митко.

4. CV, LinkedIn Workshop

● Ани е написала имейл на КИТ, че няма да се състои.

5. Парти по повод 8.12 декември 09.12.22

● Направено е събитие във фейсбук.
● Направен е плакат, който ще разпечатаме и разлепим из различни общежития,

Z10 и тн.
● Веси беше на среща с бара този вторник (29.11.2022).

○ Ние трябва да разчистим и подготвим бара.
○ Митко ще погледне бележката от о-фазата за справка колко неща трябва да

се купят.
○ Митко ще пита Иван за помощ с кола. Резервна опция е Васко четвъртък

след работно време, който също трябва да бъде питан.
○ Идеи за шотове:

→ Berliner Luft (или Pfeffi)
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→ Joestar
→ Berentzen
→ Jäger
→ БГ шот (бяло, зелено, червено) -> (мастика, мента, гренадин)

● Митко ще направи примерно меню.

● Трябва да се помогне на Веси с бара в деня на партито.
○ Митко и Дани ще помогнат.
○ На следващия ден трябва да съберем повече хора да помагат.

● Имаме останали бири (от киното и от о-фазата).

6. Кино на 16. ноември
● Плащане на уникино - още чакаме

Отговорник: Зафир

7. Концерт по повод 03.03.23
● Постнато е, че търсим участници.

Отговорник: Веси

8. Актуален списък с членове
● Маги ще направи членски карти.

9. Мейлинг листи
● План е avkm-vorstand да се преименува на avkm-alumni и да се създаде нова

листа само за актуалния управителен съвет.
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