Verslag vergadering 27/2/2007

Aanwezig: Bram, Iris, Bart, Akke, Peter, Lucas, Polle, Nicky, Dobbie, Osmo, Cd
Verontschuldigd: Zeger, Jessie, Lotte

Evaluaties
NdW
Donderdag evavergadering, volgende week weten we meer. Osmo neem trekening Iris mee
naar vergadering en Jetong heeft betaald.

Zangavond
Gezellig, wel weinig volk door vlak na NdW. Bjorn vond het leuk en krijgt bonnekes. Pat
pat voor Lotte en Osmo voor de organisatie van dit spelletje!

Cantoravond
9man, drank moest op...

Praeses
Cantussen
• 23/04 verbroederingscantus vlk beslissing na galabal owv financien
• 19/03 verbroederinscantus cancard gratis dus ok
• 13/03 fk-cantus cd, dobbie, lucas, bram, sven mogen mee

Story
Iris en Dobbie gaan maandag.

Vice
Ereleden
Iris stuurt eens door wie er al betaald heeft.

Ereledenacitviteit
Cd kijkt eens in goudengids biji parochiezaaltjes in gent en ledeberg, bekijkt de prijzen of
belt ervoor.

YER
• Cd stuurt mail.

Penning
Status en schulden
zie verslagje Iris en praesidiumschulden beginnen stilletjesaan betaald te geraken.

Affiches jaarverslag
Iris heeft ze aan Dobbie bezorgd.

Acco
Nog niets van gehoord. Over twee weken belt Dobbie eens.

Rekeningen vorig semester
• GUSB. Jessie heeft dat nog niet bezorgd aan Iris, Nico wist niet meer hoeveel hij nog
moetst teruggeven.
• Brouwer: geen nieuws, volgende week rekening meebrengen.
• t-shirts: Morgen op school, Lotte had gebeld, maar niets meer gezegd.

Rekeninguitreksels
Osmo is ze vergeten in zijn andere rugzak en legt ze klaar voor volgende week.

filmkraker
De filmkraker heeft gestort.

PR
Status
• Sponsors, geen verandering.
• bedrijf van klaas, geen verandering
• euphony, geen verandering.
• memodi, geen tijd.
• WEEKMAIL, Sven moet Osmo eraan herinneren zodat hij het niet meer vergeet.

Feest
Abdijavond
Zie forum. affiche aanpassen: westfleteren weg, bieren aan 2 euro.

Galabal
Affiche woensdag geleverd. Mailen naar fk-praesidiumlijsten. kijken op website van uitleendienst. dag zelf osmo vanaf 15u en lucas en polle van 13-14u.Schachten aanporren!!!

Schachtentemmer
cantus 22/3
Thema: poesjes en katertjes cantus.

beiaardcantus 28/3
laat inschrijvingen maar lopen.

krogentocht 29/3
geen vorderingen tov vorige week.

Cultuur
Filmavond 15/3
Langsgaan bij Outpost. Duckie = nieuwe cultuur, proficiat.

Sport
jenevervoetbal 12/03
Tim GBK, wij zijn zeker geinteresseert! Jessie moet dat verder regelen.

12-urenloop
Vanavond doorsturen shifts

sporttoernooi der wetenschappen
Jessie aan het werk zetten 17/04

Cursus
Status cursusverkoop
Alles in orde.

Scriptor
Galastrakske
logos doorsturen of tenminste de namen.

battle of the scriptors
4 inzendingen, lezers kunnen dan via site stemmen over zelk het beste stukje is.

interview met prof
Van geel wilt dat niet doen, we gaan bij Jan degraer.

Deadline
5/3 DIT IS VOLGENDE WEEK MAANDAG!!!!

Developpement
• Vergadering, woensdagmiddag 14u.
• lezing, devteam wil lezing over iets chinees dat ik niet verstond, zij werken dat concreet uit op de vergadering.
• recruitement duidelijker aanduiden.

Varia
Stoel Sarlet
Wij zijn niet met zijne stoel gaan lopen. Hij mag er gerust ene van ons lenen.

infodag 17/03
Jessie moet dringend aan haar vriendjes vragen of ze kunnen en willen komen!!!

kaartje Riad
Osmo regelt dat.

Praesidiummidweek
Na galabal.

Termilan
Komt in orde, volgende week affiche.

gotcha
lukt goed, er zijn al veel mensen dood.

Server
Antwoord FK?

Evaluatieformulier proffen
Te bespreken op dev vergadering.

Rondvraag
• klagen bij DICT kleine kelder stond open, geld altijd in enveloppe. Metalen brievenbus, Sven kijkt eens voor de prijs.
• Pizzahut Er moet eens hartig zorden gepraat met die mensen, soms geven ze de goeie
koritng soms niet, de helft weet precies van niets.
• Osmo moet minderen met WINA

Volgende vergadering
18u30 dinsdag.

