Протокол: 01.11.2017


Присъстващи:

Крис, Мартин, Стефи, Кали, Яна, Петя, Бойко, Станимир, Димитър „Машината“ Димитров и Брат
му, Марго, Иви


Протоколчик: Крис

1. Party 21. октомври 2017 г.
a. Дискусия как е протекло, какви са отзивите, какво може да се подобри:
- Създаване на ориентировъчен план за музика, който да се следва;
- Повече и по-конкретна дискусия с DJ-те;
- Вниманието на целия форщанд къде какво се случва.
2. Зали за 3ти март:
a. STEPHANSAAL - за резервация с пълно съгласие за 9 часа на 03.03.2018; Вход от
18:00 часа, безплатен. Криси ще се свърже за подписване на договор. Залата е
за 334 човека, наемът – 630 евро за 9 часа от 14:00 до 23:00 (подредбата и
чистенето са включени в цената); с възможност за отваряне на тераса за 104
евро. Кетъринг за напитки се предоставя от залата, а по договорка храна може
да се внася.
3. AVKM Race 28. октомври 2017 г.
a. Макар сравнително късото време за подготовка миналите 2 седмици,
състезанието беше много добре организирано, което беше потвърдено от
участниците след личен контакт с тях. Бетройерите бяха добре информирани и
личното им упътване на станциите в аванс беше от голяма полза. Противно на
очакванията, за памперсите имаше широка приемственост. Съотношението на
логически, физически и ориентировъчни игри беше поравно, като логическите
игри бяха далеч по-бързо решени от очакваното.
b. Като предимства бяха отбелязани повечето физическа активност и тичането
между станциите; липсата на станции на далечни дестинации, които водят само
до забавяне и загуба на преднината; от различните участници бяха изтъкнати
игри като картинките на стадиона, определителите и лабиринтите за
впечатляващи.
c. Като недостатъци – нуждата от повече време за подготовка на станциите, за
които трябва да се снабди бира, по-добро проучване на възможните отговори
на играта с квадратите и неточност в едните координати за Werderstr.
d. Предложения – измисляне на занимателни игри, приложими на всяка станция,
така че участниците да не е нужно нервно да чакат, ако се налага - както на този
рейс трябваше да рецитират приказки и песни на Иви. Съобразяване на игрите,
така че да пасват и за чужденци, чиито най-голям интерес имаше на този рейс;
Извънредно внимание при направата на игри с координати.

4. Записване на новия Vorstand в банката:
a. На 02.11 целият форщанд ще отиде за подпис във Volksbank
b. Трябва да се дискутира евентуалната промяна в Satzung-a относно картите.
5. Театър 04. ноември 2017
a. Има отговор с нужни материали, ще се набавят следващата седмица:
- Вестници
- Кашони: Мартин: 3; Петя: 2; Кали: 1;
- Ютия и дъска: Кали;
- Книги: Библиотеката в събота;
- Храна: Кали (кашкавали и салами в списък);
- 2 вида различни стълби;
- Кока Кола: Кали;
- Лампа: Кали ще пита;
b. Няма да се отваря бар.
c. Ще са нужни хора за направата на сцената и набавянето на продуктите от 15:0016:00 часа и респективно за демонтирането след театъра.
6. Рожден ден на AVKM 27. ноември 2017г. (15-годишнина)
a. Jumpers са със сменен собственик.
b. Badisch Brauhaus – Криси ще се свърже с тях.
7. Студентски празник 8ми декември тема: Ретро-вечер.
a. The Cave – да се пита отново
b. Gelbe Seiten – днес беше затворено ще се пише мейл.
c. A6 – днес беше затворено, ще се пише мейл.
d. Лебовски – Криси ще говори с тях.
e. Z10 – Четвъртък ще се разбере дали е свободно.
f. Topsy Turvy – Крис ще пише запитване за 8ми.
8. Материали по архитектура – Хартиени и Дигитални – хранилище?
a. Бойко имаше предложение за платформа с 1TB безплатно пространство.
9. Финансиране за О-фаза и AVKM-Race 5
a. Крис ще качи таблицата с приходите и разходите, ще сканира касовите бележки
и ще ги представи в ISO
10. Ehrenmitglieder май месец
11. Google drive – 16/17 GB заети
a. В идните седмици трябва да се съберат настоящи и бивши членове да се
поразчисти пространство.

