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Протокол: 07.12.2022

Присъстващи: Машината, Зафир, Дани, Веси, Марио, Крис, Мария, Маги, Камен,
Митко, Лили

Протоколчик: Зафир

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 горните задачи.
● 16-те билета, които занесохме в българския магазин, били на привършване.

Веси ще занесе още 30 от нашите 60 на магазина и ще събере парите от
първите продадени.

2. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813
○ търси се почва, за да бъде наторена земята около дървото.

Отговорник: Крис
● 59* евро за табела, колче и доставка - очакваме фактурата, която да платим
● Продадени са всички чаши, някои трябва да се доставят

3. AVKM Race IX 29.10.20

● Трябва да се награди третият отбор още.
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4. Парти по повод 8. декември 09.12.22

● Плакатите са разлепени.
● Покупки - 3 каси бира са купени, 11л твърд алкохол, допълнително за шотове,

около 40л разредители, плодови сокове
● Иван Донев ще помага с пренасянето с кола
● Митко е направил примерно меню.
● Трябва да се помогне на Веси с бара в деня на партито.

○ Митко и Дани ще помогнат.
○ На следващия ден от 12ч. и Машината ще се включи, вероятно и други хора

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

5. Кино на 16. ноември
● Плащане на уникино - няма отговор на имейла от тях към Ал. Сано, съответно

не е направен превод

6. Концерт по повод 03.03.23
● Зафир е поискал финансиране от SKuZ (1070 евро) и FVerein (1150 евро).

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

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

листа само за актуалния управителен съвет (през януари)
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