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Fremmødte

• Jon

• Alexander

• Christoffer

• Magnus

• Anders Bladefoged

• Casper

Der blev ikke markeret på tavlen.

1 Kage nu

Jon og Alexander drikker øl fra Skovlyst. Jon er forundret over Emacs’ måde
at bryde linjer.

2 Kva’ sker?

• Efterårsferie for første i to år. Det er vildt.

*christoffer@guava.space
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• Matroska filmaften onsdag efter ferien. Det er vigtigt at stemme på
Bjergkøbing Grand Prix.

• Ingen UNF i ferien udover bestyrelsesmøder.

• Dødsquake d. 17. november

• "Jorden er FLAD. Jorden er ikke en globe."-gruppen vil smide ikke-fladjordstosser
ud af gruppen.

• Der er valg på AU snart. Plakater hænges op fra d. 28. oktober

• Kommunalvalg snart. Ingen ved hvornår. Man skal enten have boet i
Danmark i 3 år inden valget eller have statsborgerskab fra EU og/eller
skandinavisk land.

• Forsvarets Efterretningstjeneste kommer og giver gratis pizza og noget
kryptokodestads. Forhåbentlig er der ingen heatmaps.

• Christoffer har købt en ebogslæser. Anders er begejstret.

• Danmarks største halbal d. 28. oktober. Kandis spiller.

• Der er aftalt dato for julefrokosten og lavet Facebook-begivenhed. Da-
toen er d. 9. december.

• Alexander har modtaget et brev om at havnebassinet på Aarhus Ø åbner
i 2018.

3 Klandringer

3.1 Den Seje. - Alexander vs. Christoffer

Alexander klandrer Christoffer for at have skrevet Jons øgenavn forkert, da
Christoffer skrev "Den Seje" fremfor "Den Seje.".

Christoffer taber!

4 Ævl

Kodekonkurrence måske.
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