Jegyzõkönyv
Elnökségi ülés
2019.10.01.
Jelenlevők: Fekete János, Ungor Ádám János, Preszner Sándor Tamás, Monoki Vivien
A jegyzõkönyvet Monoki Vivien vezeti.
Fekete János megnyitotta az elnökségi ülést 18:00-kor
Napirend
1. Dátumok
2. Teaház
3. Szakest
4. FiCsó
Napirendi pontok tárgyalása
1. Dátumok
• Ungor Ádám János:Megcsinálta a féléves tervet, túl sok program egy hónapba csak 2 program legyen, az elkövetkezőek: október 10: teaház; október 24: FiCsó; november 7: teaház;
november 21: szakest; december 5: beszélgetés az elsősökkel a vizsgaidőszakról, még képlékeny
ötletezés megy;
2. Teaház október 10.
• Ungor Ádám János:ha kell, tud szólni a nővérének.
• Fekete János:megkérdezi Molnár Attilát vagy Pintér Mátét, a vízforralók kivannak takarítva.
• Preszner Sándor Tamás:lehetne morzsaparti szerűen tartani a teházat mindenki hoz magával valamit.
• november 7: Móni tart előadást az elsősöknek azzal kapcsolatban, hogy mit írtak alá a szerződésben az egyetemmel, Jani szerez kérdéseket elsősöktől, hogy Móni tudjon ezeknek utána
nézni.
3. Szakest
• Fekete János:a helyszín még képlékeny, de a B terv a bohém pincéje.
• Ungor Ádám János:tanáris ebéd ötlet szakest előtt elvetve, helyszín: árajánlatot kell kérni
a Szechényi café helyén lévő Szechényi Hot kávézótól, terv szakestre: fél 8-tól kezdődik, 8:30tól verseny 1,5-2 óra hogy mi pontosan jövő héten megbeszéljük, Ancsa felajánlott az első
helyezetnek tortát, nyereményeknek jó lenne megkérdezni a Level Up!-ot, a Barcraft-ot és a
Paraparkot hogy felajánlanak e valamit.
• Preszner Sándor Tamás:felajánlotta, hogy segít az utána kérdezésben.
4. FiCsó
• Ungor Ádám János:helyszín még mindig nem pontosított.
• Preszner Sándor Tamás:rock klub esélytelen a rossz társaság miatt, inkább rövidíteni kell
a meccseken, 5 pontig való játék kieséses egyből, szabályokat össze írja.
• Fekete János:felajánlásokat lehet kérni nyereménynek itt is, rendes oklevélt is csinálni kellene
rá.
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Napirenden kívüli felszólalások
• Fekete János:Jövőre az egyik teaház helyett sörpong kellene a Coolban, de ez távlati terv. Jövőhétig kérdezgetés a feladat mindenkinek a helyekkel és felajánlásokkal kapcsolatban.
Egyebek nem lévén az ülést lezárja Fekete János 18:45-kor.
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