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Deltagere: Ebbe Bak, Herbert Von Hörenschade, J.M.C.V. Tour de Quab, Jens Erik Orpheussen,
Kvabbergast Infinit, Dr. Edward Moolenbeek, Veronika Larsson og Eva Safari.
Hans Gren, der dog måtte gå ud tidligt , samt Alphonse Fingere
Varme drikke og de af sekretariatet indkøbte chokolade croissanter blev serveret til stor glæde for
de fremmødte. Tour klagede over at have “voldsom uro i sine overekstremiteter”, som han kaldte
det og iførte sig nogle blå stykker plastikbeskyttelsesanordninger af model Hüttemeier på hver sin
underarm. Det havde nogen effekt, mente han.
1) Den franske frekvens-orgasmolog Alphonse Fingere fra Institut Kvabbolique de Tulle
præsenterede sig og sit Visens Sten projekt. Han vil være tilknyttet Kvabbologisk Institut som
postcoc det næste års tid. Han vil holde til nede i Kælderen nær ved Vaskerummet.
2) Ebbe Bak om Larsen:
En tekst omhandlende Larsen har i en tid cirkuleret rundt i KI. En rigorøs undersøgelse af teksten
fortaget af Verificeringsafdelingen har endegyldigt vist, at teksten ikke kan verificeres, og derfor
må erklæres for afvist.
3) Der er blevet foretaget en radiometrisk datering af det eksemplar af “Exploratoria
Kvabbe”, som findes i KI’s arkiv. Datering placerer værket i anden halvdel af 1800-tallet, hvilket
tilføjer yderligere en dimension, da “Exploratoria Kvabbe” henviser til hændelser, der beviseligt
først finder sted i 1900-tallet. Udover “Exploratoria Kvabbe”’s allegoriske aspekter, er der nu
ligeledes en del, der er profetisk.
Det blev vedtaget at finde ressourcer til at lave kritiske tekstlæsninger og finde metoder til at forstå
“Exploratoria Kvabbe”, som den blev forstået, da den udkom i sin tid og sætte teksten i system, og
eventuelt placerer den i en sammenhæng med andre tekster.
Personen Atomus, som i sin tid skænkede “Exploratoria Kvabbe” til Kvabbolgisk Institut, skal
ydermere være mål for undersøgelse. Hvem/Hvordan/Hvor.
4) Jens Erik Orpheussen orienterede om rammerne for opførelsen af de rekonstruktioner af tidlig
Kvabbemusik. Emeritus Le Cable har stillet sit studie i Faxe til rådighed og vil være behjælpelig
under processen.
5) Tour mindede om KI’s ansvar for lokalisering af den forsvundne, nilosahariske ekspedition.
Forsøgene med af opnå radiokontakt vil blive genoptaget.
6) Enstemmig vedtagelse om etablering af et fakultet til Kvabbe-ikonografi.
7) Kvabbergast Infinit om Kvabbekosmologi:
Kvabbe Kosmologi stammer fra græsk og betyder “Kvabbe Universets Lære", ordet betegner i
Kvabbe sammenhæng den måde, hvorpå medlemmer af Kvabbekulten opfatter Kvabbe Universet
og måden verden er arrangeret på; Dette omfatter inden for Kvabbe Videnskab alle de
overbevisninger og udtryk, der hjælper med at forklare verdens struktur.

Alt fra en simpel klassificering af fænomener til mytologiske fortællinger bidrager på denne måde
til Kvabbe Kosmologi.
8) Tours pixelsystem, I-Ching, Leibniz’s binære.
Tour introducere kort sit nyeste forskningsobjekt, som havde arbejdstitlen "Den pixelerede Unitet"..
Det skulle gerne forene Kvabbalanumerologi og Kvabbe ikonografi med Ascii-dynastiets formsprog.
Veronika Larsson var meget skeptisk, mens HvH efter sin tredje kop grøn the, synes det hele var
uhyre spektakulært. Ebbe Bak kom spontant med forslag til yderligere eksperimenteren , hvilket
Tour tog til efterretning.
Forsamling blev enig om at afvente yderligere resultater, før "Den pixelerede Unitet" kunne komme
på budgettet.
9) Von Hörenschades scanner.
HvH havde medbragt en batteridrevet dims, han kaldte en scanner. Umiddelbart var den ikke i stand
til at scanne noget af betydning, hvilket HvH tilskrev den ustadige vejrlig med torden og alting.
Tour bad om at tingen blev slukket, da han mente den gav ham uro i bentøjet, hvilket var meget
ærgerligt, nu han just havde fået kontrol over overekstremiteterne (jfr. indledningen ovenfor) og
ikke havde sine fodfutteraler med i dag (se ref. fra sidste møde)
10) Fase 1 af Arkivsystem forventes implementeret.
Det det nye udkast til design af moderne arkiv kort så meget lovende ud, var alle enige om.

