Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
19 november 2004
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering
van het enige echte 1 GEWIS dispuut Banaan van 19 november 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

Iedereen die aanwezig moet zijn2 en iedereen die afwezig moet zijn3 is dat ook.

4

Vaststellen Agenda

Aan het puntje “Banaanbak” wordt het puntje “Domein” toegevoegd.

5

Notulen vorige vergadering

Dan heeft buiten de vergadering om wat spelfouten gemeld aan Haasje. Deze waren
gecorrigeerd maar mogelijk nog niet on-line gezet. Dit zou nog gecontroleerd worden.

6

Vlaai

Hmmmmmmmmmm + applaus voor Ronnie.
1. Tot de eerstvolgende AV tenminste
2. Dan, Mark2 , Ronald, Sander, Marc, Peter, Richard en Finbar
3. Pieter, Erik en Wouter

1

7

Kalender

Ronnie maakt ons attent op wat aankomende gebeurtenissen.

8

BaSnoCo

Er komt een brandstoftoeslag van 6 euro per persoon. Deze dient bij het instappen
van de bus contant bij de chauffeur afgerekend te worden.

9

“Banaan in ruste”-cadeau

Ronnie heeft een kapstok. Wouter heeft verf. Nu hoeven die 2 dingen alleen nog
maar gecombineerd te worden. Dit gaat vermoedelijk ergens in de Kerstvakantie
gebeuren.

10

BaKiDuWe

Er komen andere datums voor aan het strand. Ergens in mei ofzo.
Peter en Finbar krijgen vlaaipunten omdat ze zich niet aan de gestelde deadline hebben gehouden.

11

Banaanbak + Domein

De Banaanbak verhuist nog niet naar Richard want er moeten bij hem thuis eerst
draadjes gelegd worden.
Het banaan.org domein moet verlengd worden en dat kost 12 euro per jaar.
Iedereen wordt verzocht om 5 euro naar peter over te maken omdat hij dat regelt.

12

Kerstpuzzel

De Kerstpuzzel is ongeveer halverwege en zal op tijd af komen.

13

Verslag van de voorzittersvergadering GEWIS

Er waren koekjes . . . heel veel koekjes.

14

WEZOTGI

Er wordt niks over tafel gegooid.

15

Rondvraag

Vraag: “Wat is nu de preciese naam van Huize Z&A/Maison Cerise/Vila HdwP?”
Antwoord: “All of the above and more.”

16

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 13:00
2

