
 

I får en helt vildt udmattende week-

end, men at I vil komme hjem med en 

fantastisk følelse og tænke; FED 

WEEKEND! 

Det er altid en fornøjelse, at se og 

byde velkommen til alle jer forvent-

ningsfulde, oplagte og dejligt naive 

handelsskoleelever, som slet ikke 

aner hvad I går ind til. 

Du holder nu i din hånd det famøse, 

altid populære og berygtede G-Punkt 

- Bladet som igennem hele weeken-

den vil bringe nyheder, sladder og 

andre yderst sandfærdige historier. 

Bladet er med til at dokumentere 

weekendens hændelser og vi eksiste-

rer på grundlag af spioner i marken 

og ikke mindst vores stikker-linje; 40 

89 71 83, som der dayN’night kan 

ringes og skrives til.  

Vores motto er ”stik din næste - før 

han stikker dig!” 

Igennem weekenden vil I tilbringe en 

masse tid med at holde møde og tage 

stilling til en masse vigtige ting, og 

når I har pause fra jeres flittige 

deltagen i mødet, står et hold af 

PG’ere (Praktiske Grise - flatterende, 

ikk?) klar til at sørge for jeres over-

levelse igennem mødet med bl.a. 

frugt, kaffe, måske lidt kage, morgen-

mad, frokost, aftensmad og en smule 

alkohol i baren til favorable priser. 

Inde i bladet vil du kunne finde en lille 

artikel om hvem der står bag PG’erne 

og hvad vi kan. 

I al fald, hjertelig velkommen til Hor-

sens Handelsskole! Vi er sikker på, at 

Redaktionen-isch 

 Kristian Bernth 

 Henrik ”Heman” Larsen 

 Cecilie Rasmussen 

 Og adskillige freelancere! 

 

Bladets artikler er udelukkende 

udtryk for redaktionens egne og 

stjålne holdninger og redaktio-

nen vil til enhver tid undsige sig 

enhver form for ansvar. Eventu-

elle klager kan henvendes til 

bartenderen på Den Glade Viking. 

Learnmark Horsens 

Velkommen til Horsens Handelsskole og til LH’s 5. generalforsamling 
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ved årsskiftet fusionerede med HTX 

og VIA erhvervsuddannelser.. Og så 

var der åbenbart én der hed Mark, 

som skulle ha’ sig en lærestreg.. 

Derfor Learn Mark.. Eller.. Vi ved det 

ikke.. Men ja.. Tendensen er åbenbart 

klar; Når man fusionerer med en 

Redaktionen var en kende overra-

sket, da vi kørte ind til handelsskolen 

og kunne se, at den siden sidst har 

ændret navn til Learnmark Horsens. 

Det viser sig, at Horsens Handelssko-

le—eller Business College Horsens, 

som det jo rent faktisk rigtigt hed—

anden skole (oftest en HTX), så skal 

der et nyt, fancy’t og helst engelsk 

navn til—Viborg Handelsskole blev 

fluks til Mercantec.. Kan I se det? 

Merkantil og Teknisk.. Dét er smart! 

Altid spot-om! 

G-PUNKT 
1. april 2011 

LH’s 5. generalforsamling på 

Horsens Handelsskole 

1. udgave 

Stik din næste, før han stikker dig! - Stikkerlinjen 40 89 71 83 



Landssammenslutningen af Handels-

skoleelever (på slang, bare ”LH”) 

blev stiftet i 1979 og har lige siden 

varetaget handelsskoleelevernes 

interesser. Det er bl.a. på den politi-

ske scene med bl.a. kampagner og 

ude på skolerne hvor de hjælper 

elevrådene, og fx udbyder kurser for 

hele landets handelsskoleelever. 

LH’s øverste myndighed er.. JER! 

Generalforsamlingen er dem der 

bestemmer hvad LH skal gøre det 

næste år, og hvilke mennesker der 

skal gøre det. Så i denne weekend 

skal I vælge en formand, en næstfor-

mand, tre landsvalgte og de regions-

ening til LH og består primært af 

tidligere handelsskoleelever som 

selv en gang har været aktive i LH. 

I løbet af weekenden vil I stifte meget 

bedre bekendtskab med LH’s Venner 

- ikke mindst da det er dem der skal 

charmes, hvis man vil opnå noget 

som helst, men også fordi det er dem 

der bl.a. sørger for maden, baren og 

andre livsnødvendige ting i løbet af 

weekenden. 

LH’s Venner er og har altid været 

Verdens Bedste Venner, og vi kan 

blive dine Bedste Venner for sølle 

50kr. For denne spotpris får du et 

medlemskab af LH’s Venner og får 

derved indbydelser til en masse 

PG står som nævnt tidligere for 

Praktiske Grise og kommer af, at de 

er dem der tager sig af store dele af 

det praktiske arbejde ved LH’s arran-

gementer. 

PG’erne er alle en del af forningen 

LH’s Venner, som er en støttefor-

events - heriblandt det berygtede 

Konvent, hvor man vælger Vennernes 

bestyrelse og efterfølgende kommer 

på en fantastisk ”vammeltur” (det 

kan Frederik Skytte fortælle meget 

mere om—bare spørg ham hvad han 

synes om Vennernes kanalrundfart.. 

.. ..) - Konventet afholdes i år d. 20. 

maj på Toga Vinstue i København, så 

sæt allerede kryds nu, og skynd dig, 

at melde dig ind i LH’s Venner, så du 

kan komme som stemmeberettiget. 

Normalt løber et medlemskab fra 

konvent til konvent, men vi er large 

og lader jer få de her to måneder 

med gratis! 

PG’erne - behind the scenes 

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) 

Side 2 G-PUNKT 

”LH’s øverste 

myndighed er.. 

JER! ” 

Landssammenslutningen 

af Handelsskoleelever 

www.handelselever.dk 



Rygtebørsen har fortalt, at vores 

kære formand, Frederik Skytte pøn-

ser på noget langdistance-flirt.. 

Nærmere betegnet har han kastet 

sin kærlighed på Ikast.. Vi håber på at 

kunne bringe mere om hvem det er 

der har charmet formanden.. 

 

 

Medens vi i al fordragelighed sad og 

snakkede på sekretariatet begynder 

Michelle’s telefonsamtale pludselig, 

at blive mere og mere spændende; 

”Stik XX ind i hullet, træk den deref-

ter en milimeter ud - og så drej til 

højre..” - Jaja, vi tænkte vores.. 

Hørt på gangene.. 

Side 3 G-PUNKT 

”Tilde er 

skredet!” 

LH’s Venner 

www.lh-ven.dk 

Derudover stiller Jon op med to af 

hans super-fotografer (Henrik og 

Bodil) og så tager de billeder af jer, i 

jeres fine galla-tøj, som I så kan få 

sendt hjem til jer.  

Måske I har lagt mærke til ham der 

manden der sniger sig rundt som en 

ninja og tager billeder når I mindst 

venter det. Det er Jon, og han er fra 

Brdr. Løkke, som i mange-mange år 

har været så elskværdige, at komme 

og tage billeder på vores stormøder 

og sætte det hele sammen til en 

fantastisk fotobog, som efterfølgende 

bliver sendt ud til skolerne. Glæd jer! 

Han er altså helt fantastisk, ham der 

Jon! (så lad lige være med, at kaste 

gummistøvler efter ham..) 

Jon - fotograf-bossen fra Brdr. Løkke 

G-Punkt har kunnet konstatere, at 

den nyansatte Tilde har valgt at 

følge i fodsporene på tidligere 

formænd og ladet sin ansættelses-

periode være ultra-kort. Så allere-

de her kl. 20 læssede hun bilen og 

kørte væk med ordene ”I gav mig et 

sølle PÅSKEÆG i fødselsdagsgave! 

LORTE-arbejdsplads!” 

I sin vildrede skyndte formanden at 

ringe til Esben, som gerne tager 

sekretariatsleder-posten igen, dog 

kan han (højst overraskende) ikke 

den her weekend, og heller ikke de 

mange følgende stormøde-

weekender.. 

BREAKING NEWS!  

Sek-lederen Tilde er skredet, Esben er tilbage! 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

 

<3 <3 Hej G-Punkt <3 <3 

Mit navn er Christian Müller. Jeg har nu gentagende gange prøvet på at få mig selv i jeres altid så spændende G-Punktet.. 

Jeg  har spredt rygter om mig selv blandt deltagerne, iscenesat mig selv i alle mulige tænkelige måder og alligevel er 

der ikke blevet trykt et eneste ord om mig! Vil I ikke nok pleeaase 

skrive noget  om mig????  Så er I virkelig- virkelig zøøde! 

 

De kærligste hilsner 

Christian Müller <3  

— 

Hej Müller 

Vi har her på redaktionen diskuteret frem og tilbage. Vi er kommer 

frem til, at vi fra nu af vælger at censurere dig helt og holdent.. Så 

kære *biiip* GÅ NU VÆK! Vi gider ikke at skrive om dig. Du er bare ikke interessant nok. Eller rettere.. Du er RØVKEDELIG 

at skrive om! Så lad venligst være med at spamme vores mail og slet venligst vores stikkerlinje-nummer! NU! 

Med venlig hilsen 

G-Punkt 

 

P.S. Som ekstra straf, bringer vi i stedet et RIGTIG dårligt billede af dig. 

Brevkassen 

Kære G-Punkt 

Jeg skal til at vælge hvor jeg vil rejse på sommerferie 

snart, og jeg håbede at I kunne hjælpe mig med, at 

finde ud af hvor jeg skal tage hen. Jeg er åben for alle 

forslag—dog ser jeg helst, at  drengene er veltræne-

de og veludrustede der hvor jeg tager hen, så der er 

noget kønt at se på (og føle på).. 

 

Håber på nogle gode forslag. 

 

Kærlig hilsen, 

Anonym 

Kære  Tatiana 

Vi har svaret til dig; World map of The Penis Size Worldwi-

de—her kan du se hvor du finder veludrustede fyre og hvilke 

lande du skal holde dig fra.. Vi kan allerede nu fortælle, at 

Columbia er blandt topscorerne i gennemsnits-penis-

størrelse, hvorimod Kina er lidt af en fuser.. Hehe.. 

 

Go nuts! 

G-Punkt 

 

P.S. Adressen er; http://www.targetmap.com/viewer.aspx?

reportId=3073) 


