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Fremmødte

• Jon

• Alexander

*christoffer@guava.space

1



• Thor

• Christoffer

Der blev markeret på tavlen med nestede parenteser ((((()))))

1 Kage NU

Alexander medbragte en pose chips nyligt købt i fredagsbaren.

2 Kage (om lidt)

Thor medbragte en pose chips købt i fredagsbaren umiddelbart efter tømnin-
gen af den første pose.

3 Julefrokost

Thor påpeger lynhurtigt at han synes at vi skal have en julefrokost. Der er
enstemmig enighed om dette blandt alle fremmødte repræsentanter for år-
gangen. Det foreslås at ringe efter Villads og søspejderhytten. Thor foreslår
at ringe efter Rune med tilhørende festlokale; det er eftersigende ikke langt
væk. Dette lyder efter sigende godt. Thor og Søren har også mulighed for at
leje festlokale på Chokoladen; der kan i så fald laves med i [Regnecentralen].
Alexander bliver nedstemt for at foreslå at holde det nede ved ham i nødstil-
fælde.

Thor påpeger den klare nødvendighed af Katrines (efter sigende lækre)
flødekartofler. Der er enighed om dette. Det nævnes at Thor ved hvor, der skal
skaffes penge ([Rus2tursfonden]), hvis det er en julefrokost for hele årgangen.
Der findes et ukendt beløb hos en ukendt snapsekasseansvarlig – en rolle,
Alexander tidligere var indehaver af. Sidst der blev brugt penge fra denne
blev de overført til Meng (plus lidt ekstra).

Bring Your Own Beer (men ikke booze; dette betales af Thors kasse). Det
aftales ikke at invitere Calculus-/LinAlg-Jan for at undgå upassende situa-
tioner. Samtidig aftales det også at invitere Freksen på grund af hans utroligt
sympatiske adfærd som dOvs-instruktor.

Tidspunkt foreslås at være ultimo januar (lige efter eksamensperioden)
eller primo december (lige efter læseferien starter).

Ansvarlige vælges gennem en Facebook-afstemning (Laurits ’vinder’ nok).
Alexander medbringer chilisnaps.
Opsummering: Hele årgangen, pengene findes, skal blot arrangeres

4 Thors punkt (Kongens tale)

Drøftelsen af punktet starter med Thors behov for en tissepause. Der ventes.
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Punktet er blot en reminder om at Thor har købt en dødsmaskine (et elek-
trisk longboard), og at hver afsked med ham fra nu af skal betragtes som en
endelig afsked grundet farerne relateret til longboardet.

5 Punkt for punktets skyld

Jon anbefaler BoJack Horseman med særlig anbefaling til sæson 2, 3 og 4.
Christoffer nævner at han blev skuffet over at finde ud af at han havde set
sæson 3 uden at tænke over det. Sæson 4 er eftersigende god. Næstsidste og
tredjesidste episode i hver sæson er de bedste.

Thor har ikke set nok af Community, men har alligevel set det hele. Child-
ish Gambino falder dog kun måske i Thors smag hvilket fører til en klandring.

6 Christoffers klandringssystem

Christoffers klandringssystem er dødt og erstattet af Emacs og en wiki. Alexan-
der er skuffet. Der er lovning om en voldsom tilbagekomst skrevet i hverken
C eller Assembly.

7 Røllan Gallund

Thor kan ikke forstå brokkeriet over Machine Learning, eftersom Thors hjerne
er blevet "blown" til forelæsningen i dag. Særligt overgangen fra noget sejt
til matematik er efter sigende "vild". Alexander siger dog at Røllans beviser
normalt kommer uden kontekst hvilket forringer deres forelæsningsmæssige
kvalitet en del.

8 Ninjago-filmen

Alexander menes at have hørt at filmen skulle være utroligt dårlig. Thor har
endnu ikke fundet sin indre ninja og har derfor endnu ikke set filmen; når
dette sker, vil Thor dog gerne se filmen hurtigst muligt efterfulgt af ”The Last
Samurai”. Diskussionen udvikler sig til en sammenigning af Shogun-serien
med Ninjago-serien.

Thomas Treo (som er notorisk sur på alt) har givet Ninjago-filmen tre stjerner.
Det undersøges hvad Treo har skrevet om Emoji-filmen. Det viser sig imidler-
tid, at Treo har givet filmen én stjerne. Treo har givet Emoji-filmen to stjerne.
Emoji-filmen er derfor bedre end Ninjago-filmen i Treo/Ekstra-Bladets optik.

9 Kva sker?

• Casper Schulz (til OG-DA3) bliver kandidat i noget matematikstads i
dag

• Sune har pub-crawl i dag med kammersjukker

• DM i programmering om en uge

• Dyson (poseløse støvsuger-firmaet) har annonceret at de vil lave en el-
bil
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• Der er UNF i den kommende uge; Jon skulle oprindeligt være der, men
ikke alligevel grundet Stefans teaterstykke. Foredraget handler om no-
get naturvidenskab (sikkert biologi).

• Jim Carrey er efter Thors udsagn blevet overbevist om at tanker ikke er
noget man selv styrer og at man ikke eksisterer.

• Fredagscaféens musiksystem kræver åbenbart en bøjle. Der snakkes om
at kopiere denne. Er der kun én? Kan den kopieres med ikke-ler-men-
blomsterstads? Dette kræver yderligere undersøgelse!

10 Klandringer (KLAK)

10.1 Fortællingen om forvirringen - Alexander vs. Thor

Alexander kan umiddelbart ikke huske hvad forvirringen var. Alexander kan
efter to minutter ikke komme i tanke om forvirringen. Thor kommer med
en anekdote om Ringenes Herre og at glemme ting. Klandringen handlede
åbenbart om Arrested Development.

Alexander giver op og taber.

10.2 De to forvirringer - Alexander vs. Thor

Denne gang kan Alexander huske hvad klandringen handlede om. Thor klan-
dres for ikke at genkende Childish Gambino i Community. Thor mener at
have god smag i rap og mener derfor at Childish Gambino ikke blev genk-
endt grundet manglende talent. Thor og Alexander mener at klandringen
kan afgøres ved at gå hjem og lytte til Childish Gambino.

Det afgøres at hvis Thor kan genkende Childish Gambino fra Community
i en musikvideo for en af hans sange vinder Thor klandringen.

Alexander taber grundet sin egen forvirring.

10.3 Forvirringen vender tilbage - Thor vs. Christoffer

Christoffer klandres for at blive klandret for noget som han burde have fundet
ud af efter et have set Community. Det er præcis samme klandring som før.
"Christoffer sagde det samme".

Thor taber klandringen og Alexander bliver den store taber grundet den transitive
lukning af klandringer.

10.4 DM i ikke-programmering - Jon vs. Christoffer

Jon klandrer Christoffer for at sige "Hey, skal vi ikke tage til DM i program-
mering sammen?" Jon tænkte "Det kunne være sjovt, men jeg har noget UNF-
noget der". Jon lod være med at tilmelde sig til UNF-arrangementet for at
kunne tage med til DM i programmering. Christoffer siger derefter "Det gider
jeg sgu ikke." Det afsløres imidlertid at det var fællesbestyrelsesweekend ved
UNF Aarhus. Christoffer mener derfor at have reddet Jon fra unødvendigt
bureaukrati. Jon mener derimod at stå dårligere i UNF’s bureaukrati nu.
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"Christoffer skal være med til DM i programmering": Tre ud af fire stem-
mer

Christoffer taber!

10.5 En uventet forvirring - Thor vs. Alexander

Alexander klandres for ikke at huske hvordan Fortællingen om forvirringen
startede. Alexander kan nu imidlertid huske hvad den tidligere klandring
handlede om: Arrested Development. Alexander konkluderer at hele forvir-
ringssagaen er ren forvirring. Thor kan afsløre at der kommer mindst to
yderligere forvirringer.

Thor taber grundet Alexanders forvirring om manglende ¿forvirring?

11 Ævl

Thor brugte hver dag af en måned på at overbevise en meget konservativ,
ikke-vraltende gymnasieven om at vennen vraltede. Det endte med at Thor
fik tæsk.

Sangen All Star spiller på fredagsbarens musikanlæg til alles store glæde.
~ 17:51 ~
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