Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
26 augustus 2004
Aangepast op 12 oktober 2004
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering van het
enige echte 1 GEWIS dispuut Banaan van 26 augustus 2004. Taal en/of LATEXfouten
kunnen buiten vergaderingen om worden gemaild.

1

Overhandigen van de hamer aan de voorzitter

Dit schijnt gebeurd te zijn daar Ronnie tijdens de vergadering (maar niet de hele
vergadering) de hamer bezat.

2

Opening

De vergadering wordt geopend om 16:37.

3

Aanwezigheid

Iedereen is aanwezig behalve Mars, Wouter en Erik. Allen met kennisgeving.

4

Notulen vorige vergadering a.k.a. Bepaling van de
strafmaat voor Haas

De notulen hadden er graag bij willen zijn, zij waren zelfs van plan om vlaai mee
te nemen, maar helaas bevonden zij zich nog in de rimboe van donker Afrika en
konden dus met geen mogelijkheid op de vergadering aanwezig zijn. Dit vonden zij
heel erg jammer maar gelukkig was Haasje bereid om namens de notulen vlaai mee
te nemen en was iedereen weer tevreden.
Buiten de afwezigheid van de notulen van de vorige vergadering waren er geen
opmerkingen op de notulen2 .

5

Post

Er zijn kaarten ontvangen van Wouter en Dan & Marieke. Deze worden door Ronnie
op dichterlijke wijze voorgelezen.
1. Tot de eerstvolgende AV tenminste
2. Iemand met gevoel voor humor zou dezen dus als goedgekeurd kunnen beschouwen
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6

Vaststellen agenda

Het vaststellen van de definitieve agenda is een chaos zoals gewoonlijk maar wees
gerust dat alle nuttige bijdragen in deze notulen vermeld staan.

7

Vlaai

Yummy ...

8

Kalender

Ronnie maakt ons attent op enkele punten van de agenda.3 Heeswijk meldt nog dat
11 en 12 september de 80 is. Wouter en Mars hebben zich reeds ingeschreven. Finbar,
meld, dat er het weekend voor 12 oktober een party is vanwege zijn verjaardag.

9

BaSnoCo/BaWiSpoCo

Sander, Mars, Esther en Haasje gaan op wintersport 4 5 en jij mag mee. Esther en
Haas vormen BaSnoCo en gaan uitzoeken hoe duur alles gaat ongeveer gaat worden.
Iedereen die mee wil kan mailen naar BaSnoCo@banaan.org.

10

Einde van Banaan

Banaan maakt er een eind aan. Tijdens de Flup zullen er enkele afsluitende activiteiten plaats vinden waaronder het traditionele toetje en een nog Super Geheime
Activiteit6 , te verzorgen door Dan en Ronnie.

11

BaKiDuWe

Peter en Finbar vormen de nieuwe BaKiDuWe7

12

GJA-wissel-steen

Na goed overleg wordt besloten dat de steen bij Wouter gedumpt wordt.

13

Wezotgi8

Heeswijk heeft een adresje waar je heel goedkoop aan een fiets kan komen.9
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Deze zijn na te lezen op de agenda en zullen dus niet hier vermeld worden
Vermoedelijk rond die stomme gebeurtenis die carnaval heet
De voorgaande voetnoot is niet zo zeer ten nadele van carnaval als wel een test om te kijken
Heeswijk de notulen wel eens bekijkt. Dit zal bij de eerstvolgende vergadering blijken ...
Banaanschilwerpen
Finbar krijgt 5 vlaaiminpunten voor dit uitmuntende vertoon van activiteit
ofzo ... mededelingen dus
Je moet de witte auto‘s met blauwe en rode strepen, blauwe zwaailichten en sirenes volgen
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14

Rondvraag

Er wordt gevraagd hoe het toch zat met het feest van Esther en Wouter dat de dag
na de vergadering zou plaatsvinden. Esther zegt dat Wouter had beloofd mailtjes
rond te sturen maar dat ze verder niks heeft gehoord. Verder wordt uit betrouwbare
bron vernomen dat Wouter morgen niet eens in Eindhoven is en er wordt van
uitgegaan dat er morgen dus geen feest is.

15

Sluiting

De vergadering wordt gesloten als de vlaai eindelijk helemaal op is. Dit is om 17:10.
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