KB ülés jegyzőkönyv – 2017.09.18.
Jelen voltak: Fedor Zsombor (Zsombi), Mátrai Attila (Shad), Bagó László (Maugli), Parragh
Viktor (Wico), Szabó Bence (Bence), Szodrfidt Gergely (Szotyi), Juhász -Nagy János
(Dzsánni), Varga Martin (Martin), Király Bálint (K ircsi), Dömök Gergely (Gergő), Zádori
Ferenc (Feri), Antal János Benjamin (Kovi), Kruták László (Laci), Anda Géza Pál (Pali),
Csupity László (Sztyúp), Ács Kornél (Angus), Ottó Tivadar (Tivi), Jánvári Bálint (JB),
Zambó Péter (Jim),Szerencsés Dávid (Szeri),
Homár körvezető váltás
Juhász-Nagy János szeretné leadni körvezető posztját és átruházni ezt Varga Martinra, aki tervei szerint egy
évi vállalná. Terveiben benne van a Homár tagok felfrissítése, ezért indítottak el egy próbáztatást, amihez
nagy reményeket fűznek.

Beléptető projekt
A projekten dolgozó csapat beszámolt a nyáron történt módosításokról és felmerülő problémákról, illetve
azoknak a megoldási terveiről. Elmondták, hogy a beléptetőhöz tartozó honlap fejlesztése nyáron szépen
haladt, valamint, hogy az első emeleten szeretnék a terminálokat lecserélni. Szó esett a terminálok
kivitelezési terveiről, valamint a várároknál történő beengedésről is. Kitűztek a megbeszélés végén újabb
határidőket.

VIR
A jelenlegi státuszt a fejlesztő csapat prezentálta az ülés keretében. Megmutatták milyen opciói vannak az
új oldalnak, hogy hova szeretnének eljutni, valamint egyeztettek a további szükséges változtatásokról és
elemekről.

Beszámolók
Zsombi: Az Alapszabállyal foglalkozik, valamint egy újabb KGY kiírásával.
Wico: Gazdasági év zárása mellett, a GTB és a nyári táborok lebonyolítását követte végig gazdasági
szemmel, valamint KPR bírálást is végzett. A tartalékolási elképzelésekről tárgyalásokat folytat, amiről a
KGY-n esik majd szó. A QPA gazdasági szempontjairól folnyak a megbeszélések.
Maugli: Tárgyalt az új CST rendezőkkel, valamint kijelölte az ÁB osztó főrendezőjét. Tartott egy Five-0
gyűlés, ahol beszámoltak a leltár “sikerességéről” is. A nyári tábornak nagy erőkkel keresi a helyszínt, mind
amellett, hogy a KGY-ra készül az F19 látványtervének a bemutatásával. A nyár végére lezárult a
konyhaprojekt, amivel kapcsolatban még a jövőben fejlemények várhatók.
Shad: A VIR fejlesztésében vett részt, felügyelte a folyamatokat, valamint a 8. emeleti nyomtató
beüzemelésével foglalkozik nagy erőkkel.
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Szotyi: A QPA ügyeinek intézése és besegítése mellett az FNT hibajavítással és festéssel foglalkozik.
Tárgyalást fog folytatni a hajnali tűriadó miatt, valamint a hulladékkezelési problémákat illetően is.
Valamint a Kakas megrendezhetőségén dolgozik.
Bence: Két RVT ülés megtartása mellett, a VIKÖ bírálások is lezajlottak. Az FNT festésén és hibajavításán
dolgozik ő is. Továbbá beindult a félév a körök életében, körvezető váltások törénnek és a KSZK regek is
sikeresen átfutottak. Valamint megtörtént az ÁB-k kiosztása is.

