
Vergadering X

Datum: 19/06/2020

Locatie: Jitsi (Gesloten)

Aanwezig: Robbe, Arthur, Timpy, Jasper, Arne, Maxime, Yasmine (aka
iedereen)

Vloer

Eindelijk reactie, de vloer kan nu gelegd worden, like deze week. Als we de
kelder leeg maken. Alles uit de kelder in de dict kelder zetten, dus toestemming
van DICT en decaan (om binnen te mogen). Liefst maandag of dinsdag zou het
beste zijn, hoeveel tijd hebben die mensen zelfs nodig om een vloer te leggen,
dus gewoon asap :).

Plus mail naar de vloerleggers dat we ons best aan het doen zijn, om de kelder
leeg te maken maar we moeten nog toestemming krijgen.

Geldt

Someone please fix. Hezner rekening opnieuw, en mensjes terug betalen voor
electronica en paypal dingen.

Kelder

Eerst contact met vakgroep voorzitter Joris, hij heeft het gewoon doorgestuurd
naar boven en nu worden we gewoon behandeld als elke andere vereniging, dus
het is probably njet.

Misschien gaan ze na de examens versoepelen maar er zeker niet voor.

Als de kelder open mag gaat het maar met heel weinig mensen mogen zoals 4
ofzo. Is het het waard als er maar 4 man in mag? Gewoon mensen toelaten om
snel iets te gaan halen zou wel mogen.

Hoe zouden we dat regelen als maar 4 man binnen mag, doorkeeper zouden
we niet aan kunnen zetten dus eigenlijk altijd de kern minstens iemand met
een sleutel. We zouden zowiezo ook de tafels moeten herschikken om 1.5m te
kunnen houden.

Het is ook vakantie dus zou al minder volk zijn.

Met spots reserveren, mensen gaan op hun tenen gestaan worden, dus het gaat
wat inspanning vragen van ons. Jasper zou wel elke avond in de kelder kunnen
zijn. Gewoon ad hoc zeggen van “he ik ga naar de kelder, de reservaties staan
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open”. Het probleem is wel een beetje dat er mensen gaan langskomen om
gewoon hallo te zeggen en die moet je dan gewoon buiten gooien wat niet leuk
is.

Ja/nee stemming, kelder open 5, kelder dicht 2.

Nu al iets communiceren? Zeggen, we hebben het gevraagd de aanvraag is in
behandeling, we gaan ons natuurlijk wel aan de regels houden. De prognose is
niet super positief en we gaan na de examens meer kunnen zeggen. Ook naast
de kelder zijn we ook naar alternativen op zoek, online events enzo.

Extern kijken als de ugent niks wil doen. Zoals Kajira normaal doet, gewoon
lokalen huren en daar gaan zitten. Maar hoeveel man kan er daar dan in, is dat
de moeite?

Contact op nemen met bedrijven om hun plaats te gebruiken (Robbe zegt dat
het weinig waarschijnlijk is dat bedrijven dat gaan willen doen).

Buiten samenkomen? 10 zeus vrienden afspreken via mm. We doen het niet
vanuit zeus zelf, maar dat wel onderling sterk aanraden.

Trivia

Koken met Maxime, burnt soup beter of slechter dan zijn goulash, die al even
over tijd was. Wijze woorden, uitgehongerd is alles is lekker!

Als Jasper zijn raam sluit, haalt hij het raam uit de muur.

Maxime heeft 6 kg aluminium om zijn boot te beschermen. En biaxiaal genaaide
glasmatten.
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