Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
17 juni 2004
Aangepast op 12 oktober 2004
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering van
het nu al legendarische GEWIS dispuut Banaan van 17 juni 2004. Taal en/of
LATEXfouten kunnen buiten vergaderingen om worden gemaild.

1

Opening

Dit punt wordt overgeslagen t.b.v. het volgende punt . . .

2

Vlaai

“Yummy” . . . gevolgd door applaus.

3

Aanwezigheid

Pieter, Peter en Eric zijn afwezig.

4

Goedkeuring Notulen

Er is veel lof voor de notulen.

5

Vastsetllen Agenda

Hier valt, zoals gewoonlijk, niks zinnigs over te zeggen.

6

Kalender

Ronny brengt enkele aankomende kalender-punten nog even onder de aandacht.

1

7

Einde van Banaan

Dat schijnt afgelopen donderdag1 geweest te zijn. Er zullen nieuwe plannen gemaakt
worden en misschien dat er op de FLUP iets gedaan gaat worden.
Ronny, Dan en Wouter krijgen vlaaipunten. De reden daarvoor is op dit moment echter totaal onbekend en omdat mensen toch altijd gaan zeuren over op de
vergadering uitgedeelde punten is het maar beter om deze punten als niet uitgedeeld
te beschouwen.
7.1 Einde van de Wereld
Er wordt verteld dat Buffy ons komt redden dus daar hoeven we ons ook geen zorgen
over te maken.

8

BaVaCo

NU moet de vergadering ineens wel gestructureerd. Er worden dingen geregeld. Er
zijn genoeg tenten. We verzamelen de avond tevoren in Huize Zacht & Aaibaar
omdat auto’s enzo daar veilig kunnen staan. De volgende dag vertrekken we in
kolonne. Wouter maakt de route en doet inventarisatie.

9

BAF

Deze zaterdag is het voetbal kijken in BimBam. Dit kan in combinatie met bier,
eten, Bier, gezelligheid en bier.
9.1 Banaanbak
De banaanbak komt bij Ronny te staan. Volgende week wordt hij verhuisd.
9.2 WVTTK
Er komt niks ter tafel.
9.3 WEZOTGI
Pieter krijgt geld van iets . . . 10-15 euro van Richard voor het knotsballen naar later
blijkt.

10

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

11

Sluiting

Deze vindt, in tegenstelling tot de opening, wel plaats. Een natuurkundige zou nu
een flauwe opmerking kunnen maken . . .

1. Ten tijde van de vergadering
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