Протокол: 22.11.2017


Присъстващи:

Крис, Мартин, Стефи, Димитър „Машината“ Димитров, Петя, Криси, Яна, Иви, Вики, Юми, Тони


Протоколчик: Крис

1. 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 е писала за подписване на договор. Залата е за
334 човека, наемът – 630 евро за 9 часа от 13:00 до 22:00 (подредбата и
чистенето са включени в цената), допълнително се заплаща 30€ за Beamer; с
възможност за отваряне на тераса за 104 евро. Трябва да се договорят
условията за внасяне на храна и напитки – да не се внася в залата, дали ще се
предостави кетъринг от залата. За да се подпише договор, очакваме да
разберем броя на масите.
b. Финансиране:
- Förderverein der Studierendenschaft: Тобиас ни писа имейл да ни пита дали
народните танци са се провеждали и да ни помоли да му дадем сметка за
разходите. Кали му отговори, че танците са се провеждали, но сме успели да
си намерим безплатна зала. Кали има готовност да се занимава с
кандидатстване за финансиране за 3ти март относно зала.
- Skuz –относно хонорари и носии.
c. Покани:
Хайделберг за покана, Щутгарт – църковен хор? – контакт във фейсбук,
Нюрнберг, Дармщат, Агенция за Българите в Чужбина – Кони Димитрова,
Берлин, Кьолн – Клуб на Будителите.
d. Иви е отбелязала важните писма в пощата относно 3ти март
- Агенция за българите в чужбина
e. Подаръци от България?
f. Изпълнители:
- Криси ще пита Бела Радо, Сиртос, Доганан, Милеви и Роси
- Яна ще се свърже с Даниела за пиано/цигулка, Ян Бибиян, Хоп-троп
- Стефи ще пита Марио Гемов.
- Мартин ще пише на хора в Щутгард покана + участие.
- Крис ще пише на Фрайбург, Манхайм(виж точка g.), Франкфурт, Мюнхен и
ще пита Личев за Агенция за Българите в Чужбина.
g. Манхайм – да се напише специална покана с извинение за миналата година,
промените от тази година – нова зала с по-голям капацитет, съботен ден от порано + предварително запазени места.
2. Записване на новия Vorstand:
a. Стефи ще прати подписани документи на Volksbank
b. Петя ще пита във Finanzamt относно документа за Gemeinnützigkeit

3. Рожден ден на AVKM 27. ноември 2017г. (15-годишнина)
a. Няма да се правят информативни папки
b. Крис ще се обади на Иван Иванов и на Поли.
c. Jumper отпадна като възможност за рождения ден, поради липса на кухня,
наличието на жива ориенталска музика и неофициална среда. Иви, Крис и
Мартин резервираха 20 места в Syrtaki
d. Иви ще се обади утре да запази повече места
e. Alte Häckerei – Balkan Beats за afterparty
f. Бланки за дарения, химикалка
4. Студентски празник 9ти декември тема: Ретро-вечер.
a. Gelbe Seiten – е свободно на 9ти при същите условия като на 13ти май
- Цени за алкохол
- Bestätigung
b. От LEBO-вски ни отказаха.
c. DJ
- Стефи ще пита Христозов и Ники за 9ти
- Ще се поканят DJ-те на срещата
d. Трябва да се направи събите в сайта и фейсбук.
e. Крис ще принтира списък с членовете
5. Кънки на 15ти декември безплатно за всички членове -> одобрено
6. Материали по архитектура – Хартиени и Дигитални – хранилище?
a. Бойко имаше предложение за платформа с 1TB безплатно пространство.
7. Благотворителна акция
a. Хайделберг: Стефи ще проучи по-обстойно условията – да ни пратят подробна
информация.
b. Криси може да проучи домове в нужда.
8. Финансиране за О-фаза и AVKM-Race 5
a. Крис е предал документите и очаква отговор от ISto
9. Ehrenmitglieder май месец
a. Лора, Димитър Личев, Минко Балевски
10. Google drive – 16/17 GB заети
a. В идните седмици трябва да се съберат настоящи и бивши членове да се
поразчисти пространство.
11. Златната Ябълка в Мюнхен
a. Крис и Петя бяха на презентирането на „Златната Ябълка“ в Мюнхен, където се
запознаха с форщанда на дружеството им. И двата форщанда са
заинтересовани в съвместна бъдеща работа – например около трети март.

12. Шкафче
a. Мартин ще оправи шкафчето

