Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
8 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 8 oktober 2004. Taal en/of LATEXfouten
kunnen buiten vergaderingen om worden gemaild.

1

Overhandigen van de hamer aan de voorzitter

Check

2

Opening

De opening vindt plaats om 12:37.

3

Aanwezigheid

Finbar, Mark2 en Mark3 zijn ondanks alle twijfels toch aanwezig. Erik en Peter zijn
afwezig met kennisgeving.

4

Vaststellen Agenda

Er worden weer allemaal dingen aangedragen. De puntjes “Mededelingen” en “Notulen vorige vorige vergadering” worden toegevoegd. Het puntje “Vlaai” wordt met
algemene instemming iets naar voren geschoven.

5

Mededelingen

Richard vindt dat Ronnie z’n AG&DA onnodig martelt met de hamer.

6

Vlaai

Hmmmmmmmmmm + applaus
1. Tot de eerstvolgende AV tenminste
2. a.k.a. Heeswijk
3. a.k.a. Haasjebeestje
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7

Notulen vorige vorige vergadering

Op enkele opmerkingen4 na niks dan lof.

8

Notulen vorige vergadering

Wederom op enkele opmerkingen na niks dan lof. Heeswijk heeft ze niet gelezen. De
steen is nog steeds niet bij Wouter gedumpt.

9

Kalender

Ronnie maakt ons attent op wat aankomende gebeurtenissen.

10

BaSnoCo5

Haas: “We gaan!”
Sander & Mars: “Jeuh!”

11

“Banaan in ruste”-cadeau

Er worden 2 suggesties ge-opperd. Geheel in de traditie een “I.O.U.” dat we ze nog
een keer een cadeau zullen geven. Of een bananen kapstok. Hoe grappig de “I.O.U.”
ook klinkt . . . de kapstok lijkt toch een beter en leuker cadeau.

12

BaKiDuWe

Peter en Finbar hebben nog niks gedaan en krijgen daarom allebei een vlaailetter. Er
worden keiharde eisen gesteld: Over 2 weken6 dient het animo voor BaKiDuWe’05
bekend te zijn en over 1 maand7 moeten er plannen te zijn.

13

Banaanbak

Is er leven voor de Banaanbak na Ronnie?
Ja dat is er. De banaanbak kan bij Sander z’n vader staan8 of bij Richard als
HunNet eindelijk wordt aangelegd. Richard heeft z’n ouders er al op voorbereid en
die vonden het prima.

14

WEZOTGI

Er wordt een voorstel gedaan om Banaanvergaderingen in het vervolg in tenue bij
te wonen. Dit voorstel wordt afgekeurd.
4. Zoals spelfouten welke om een of andere onbekende reden niet buiten de vergadering om konden
worden gemeld zoals altijd bovenaan wordt verzocht
5. a.k.a. Een les in efficiëntie.
6. Vanaf de vergaderdatum
7. Eveneens vanaf de vergaderdatum
8. In ruil voor bepaalde diensten
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15

Rondvraag

Haasje heeft een vraag over accenten en Dan9 zal het wel even uitleggen.

16

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 13:08
De trouwe kijkers die zijn blijven zitten kunnen zien hoe de GoedZo-steen aan
Wouter wordt overhandigd.

9. De toffe peer zijnde die hij is

3

