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1 Åbning af mødet

Nye, gamle Magnus medbragte kage. Der blev sunget fødselsdagssang for
Stefan med følgende instrumenter:

• BIOS

• Modem

• Ødelagt generator

2 Klandringer

2.1 Anders v. Casper - Casper den lille dreng

Anders klandrer Casper for at have sagt "Hvordan fanden er det nu lige at
man binder sko?" enten om mandagen eller tirsdagen. Der grines. Anders
stopper hovent uden videre forklaring. Casper forklarer at han havde glemt
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hvilken en af skosnørrerne der skulle sidde den ene eller den anden vej, for
at lave pæne sløjfer. Stefan har det efter eget udsagn fint med grimme sløjfer.
Jon siger at det skal afprøves!

Jon sidder og binder sko og kan sagtens se Caspers pointe mens resten
diskuterer. Anders kalder på håndsoprækning, men ingen gør noget. Jon
sidder stadig og binder sko, mens Casper giver råd. Der stemmes!

Casper taber!

2.2 Anders v. Christoffer - Christoffers rygter

Anders klandrer Christoffer for at have spredt løgne om, at Anders omgik den
demokratiske proces for at vinde en klandring, hvilket egentlig også er sandt.
Anders føler, at han bliver nødt til at lade denne klandring gå gennem den
demokratiske proces og lader klandringen gå til afstemning.

Afstemningen lyder på hvorvidt Christoffer er en løgnagtig ko.
Anders taber!

2.3 Christoffer v. Alexander - Alexander installerer (ikke)
Arch

Christoffer klandrer Alexander for at brokke sig over Arch Linux, GNOME,
Android-emulatoren og Git. Alexander mener imidlertid, at han ikke har
brokket sig over Arch Linux. Christoffer spørger Alexander hvorvidt han har
brugt pakkerne fra Arch Linux’ package repositories, hvilket Alexander siger
ja til, hvorved Christoffer mener at have bekræftet at Alexander har brokket
sig over Arch Linux.

Afstemningen lyder på hvorvidt Ubuntu er lort.
Alexander taber!

2.4 Tutor-Jacob v. Christoffer - Christoffer og de manglende
kerner

klandring = {
navn = "Christoffer, og De Manglende Kerner"

}
klandring.klandrer = (Dat3+Dat5).tutorer.Jacob
klandring.klandret = (Dat3+Dat5).student.Christoffer

klandring.referent = (Dat3+Dat5).student.Jon

klandring.aarsag = "Ingen (compilering af) kerner til Holdets Time \
(09/09/2016), hvilket Christoffer åbenbart havde lovet."

klandring.referat = [[
Christoffer argumentere for at han aldrig havde sagt det, hvilket Jacob ikke
vil høre noget af.

Christoffer (og andre) argumenterer dog derefter for at der er flere
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forskellige andre kerner til stede, blandt andet (Milos) Rosinkerner,
CPU-Kerner (i de mange computere til stede), og selvfølgelig Atomkerner.

Da stemmerne blev talt, stod det lige mellem Christoffer vs. Jacob, derfor
blev pseudo-tilfældigeheds-generatorer anvendt (og ignoreret.)

]]

klandring.taberer = { klandring.klandret }

2.5 Milo v. Tutor-Jacob - Orange Shandy

Milo klandrer Jacob for at drikke en Shandy. Jacob kommer hurtigt igen og
forklarer at der er en paraply i, hvilket ifølge ham er godt. Jacob siger at han
ofrede sig for holdet ved at tage den sidste orange Shandy, således at der ikke
var andre der kom til at tage den. Anders går over til baren for at tjekke om de
har flere Shandy, men får kolde fødder inden han når derover. Stefan bliver
bedt om at mærke efter Shandy-ånder.

Afstemningen lyder på hvorvidt det ikke kan retfærdiggøres at Jacob drikker
en orange Shandy.

Milo taber!

2.6 Stefan v. Milo - TBF (To Be Fucked)

Stefan synes at TBA er fucking træls. Han søger på film: TBA. Han søger på
TV: TBA. Stefan spøger Milo hvorfor han valgte at kalde sin klandring TBA,
da Stefan føler sig aftrukket—langt mere aftrukket end ellers. Stefan siger at
han normalt ikke trækker, men Milo har trukket ham nu, og klandrer derved
Milo for at være en trækkerdreng. Det bliver klargjort at Stefan synes at det er
slapt at Milo ikke kunne finde på en bedre titel til sin klandring. Milo siger at
dette er et falsk grundlag. Stefan forsøger vinde udenom den demokratiske
proces ved at kræve, at han vinder på sin fødselsdag.

Afstemningen lyder på hvorvidt Milo ved brug af tre bogstaver kan få
Stefan til at prostituere sin krop. Stefan taber!

Klandringen genoptages! Milo argumenterer for at det er en omskæring
af Stefan at genoptage klandringen. Frederik benævner at det selvfølgelig er
fint at Stefan omskæres, hvis det er af egen fri vilje.

Den nye afstemning lyder på hvor mange, der synes at Stefan taber!
Stefan taber!

2.7 Magnus v. Anders - Anders og ingen kage

Magnus’ medbragte kage er nedarvet fra roemarksejende bedsteforældre, og
mener derfor at det er vanærende overfor nævnte bedsteforældre at Anders
ikke vil spise de medbragte marengs. Anders’ farfar opdrætter åbenbart kyllinger
og har mange hjemmeimporterede havregryn i skuret. Derfor vil Anders ære
sin farfar ved at spise kylling og havregryn samt drikke Nettos mælk. Anders
vanærer sin farfar ved at spise en lille bid marengs, og anerkender i samme
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øjeblik at han har løjet og ført falsk vidnesbyrd hele tiden, hvilket begrun-
des med at det er "meget moderne" for tiden. Kerne-klandringen fra tidligere
bringes ind i debatten.

Anders taber selvvalgt, men Magnus vil have sig selv med ned.
Både Anders og Magnus taber!

3 Afsluttende bemærkninger

Tutor-Jacob snakker om dOVS og interpreters. De skal lave kode om til no-
get mennesker kan forstå. De definerede selv hvordan divisionstegnet så ud.
Det var skræmmende. Philip snakker om Scheme og omdefinering af opera-
torer. Multiplikationsoperatoren blev omdefineret til en glad, klappende smi-
ley. Utroligt!

Holdets time er slut. Maja tager kage med næste gang! Hvis ikke dette
sker, så tager Casper projektor med. Alexander proklamerer at han agter at
klandre Jon til næste holdets time for at snakke om moderne filmhistorie—
særligt den interessante film Sorg og glæde—med sin kæreste.

________________________________________
/ "Nu crashede den igen!" "getAids();" \
\ - Kurt Jensen (dIntProg), 2016 /
----------------------------------------
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