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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. 
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Referentbordet 2 

Formålsløst 2 
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Formandens be- 3 
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Stik din næste, før han stikker dig! - Stikkerlinjen 40 89 71 83 

Vores spioner i marken 

har endnu en gang fundet 

guld! 

Denne gang er det en po-

sitiv drug-test, der har 

testet positiv for både 

MET (vi tænker Metha-

don), COC (Coke) og AMP 

(Amphetamine) - Well 

done! 

Nu er spørgsmålet jo 

så bare hvis test det 

er? 

Tommy Benny 

Eftersom at Tommy 

sidst forlod os (og 

hans LH-

næstformandspost) 

temmelig brat, var vi 

glædeligt overrasket 

over, at han berigede 

os med hans selskab til 

dette GF-møde. 

Dog finder vi det en smule 

foruroligende, at Tommy 

har valgt at møde op i 

påvirket tilstand. 

Vi ved godt, at vi er lidt 

skræmmende, at være 

sammen med, men Dixen 

har altså lovet at opføre 

sig pænt. 

Positiv drug-test fundet! 

Nu kan det meget vel væ-

re, at I har fået at vide at 

I skal vælge formand, 

næstformand osv. i mor-

gen, men i virkeligheden 

er det jo slet ikke sådan 

det foregår. 

Det egentlige valg foregår 

i dag i sekretariatslokalet, 

hvor PG’ere og inviterede 

er på valg. Mere herom 

senere. 

Mht. til jeres wannabe-

valg, kan vi jo lige så godt 

sætte gang i rygtebørsen. 

Flg. har ”meddelt” deres 

kandidatur; 

Muhammed Karatas 

går ind for bedre og større 

LH-fester, flere LH-babes 

og mere hallal-slagtet kød 

i landets kantiner. 

Skalde-Palle går ind for 

flerkoneri, bedre vilkår for 

playarz og kort hår til alle! 

Hans Åge Hansen aka. 

John går ind for mere 

stikkerlinje (vores favorit-

kandidat) og mindre soda-

vand (alcoholic, we LOVE 

it!) 

Tatiana går ind for flere 

busser og mere møde 

(flere ændringsforslag til 

ændringsforslag til æn-

dringsforslag til ændrings-

forslag) 

David Cartwright går 

ind for at Frederik bare 

skal blive! 

Karar Al-Sadi går ind for 

dværge - ”More Midgets!” 

Flere kandidater følger 

muligvis senere.. 

Hvem skal være den nye LH-formand? 



”Nu er vi alle sammen”, 
bliver der råbt, kun akku-

rat som det sidste medlem 

af referentbordet (vores 
medredaktør Kristian 

Bernth) er trådt ind på 
skolen. I år har der ikke 

været mødeaktivitet fre-
dag, hvilket tydeligt kan 

mærkes på referentbor-

det. 
 

”Så stod jeg op kl. 4.45 i 
morges for at nå toget, og 

bussen kom som den skul-

le, det regnede ikke, og... 
bla bla bla...” startede 

Bernth, hvorefter redakti-
onen hurtigt holdt op med 

at lytte – han havde alt 
for meget at referere. Ik-

ke længe gik der før diri-
genterne begyndte at 

dirigere trafikken om-

kring morgenbuffeten af 
mangel på bedre ting at 

tage sig til. Samtidig var 
Henrik ”Heman” Larsen 

gået i gang med at refe-
rere 6. bind af Gylden-

dals Leksikon, som han 

åbenbart har lært udenad. 
 

Det er alt sammen tydeli-
ge tegn på, at referent-

bordet endnu ikke har 

været i aktion. Og det er i 
øvrigt PISSEIRRITEREN-

DE!  
Hos redaktionen (og re-

sten af PG-holdet) orker vi 
ikke det her overivrige 

referentbord så tidligt om 

morgenen. Så hvis LH for 
fremtiden ønsker at have 

PG’ere tilstede til GF, bli-
ver der altså nødt til at 

være mødeaktivitet fredag 

– ellers bliver referentbor-
det fuldstændig ulideligt 

at være i nærheden af!  
Om ikke andet må nogle 

bestyrelsesmedlemmer 
sætte sig i en rundkreds 

Det lidt for ivrige referentbord 
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”at LH ikke 

længere 

har noget 

formål” 

Landssammenslutningen 

af Handelsskoleelever 

www.handelselever.dk 

For første gang i flere år 
vil vi på G-Punkt bringe en 

alvorlig artikel, men grun-

det handlingsforløbet i 
mødesalen, har vi valgt at 

bringe denne dybdegåen-
de politiske analyse af det 

salen i dag blev enige om. 
 

Uden debat eller så me-

get som at kny, ændrede 
Generalforsamlingen i 

dag LH’s formål – det er 
vi på redaktionen impo-

nerede over, for det sker 

ikke så tit. 
 

Vi har foretaget en 
meeeeeget dyb og kritisk 

analyse af vedtægtsæn-
dringen. Og efter vores 

analyse kan vi konkludere 

at LH ikke længere har 
noget formål. (vi lader 

den lige stå lidt, så den 
kan sive ind..) 

 

Det åbner selvfølgelig op 

for nye muligheder. Fra 
tidligere udgaver af G-

Punkt ved vi, at der blandt 

andet er soldater udsendt 
fra HK-Ungdom, som skal 

forsøge at overtage for-
eningen.  

 

Der florerer også rygter 

om, at Muamar Gaddafi 
har en retræte-strategi 

klar om at erobre og over-
tage LH, hvis det der krig 

der i Libyen skulle slå fejl.  

 

Hos LH’s Venner vil vi 
selvfølgelig sige, at vi altid 

vil være venner med LH, 

uanset hvad der sker 
(måske lige bortset fra 

ham der Gaddafi, for han 
skulle eftersigende være 

en skidt fyr). 
 

Forslaget blev nu alligevel 

vedtaget, men vi hæfter 
os på redaktionen ved, at 

der heller ikke blev klap-
pet efter forslaget blev 

vedtaget. Det tolker vi 

selvfølgelig som et tegn 
på, at salen egentlig ikke 

synes det var nogen god 
idé. 

LH har ikke længere noget formål 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1074580920438&set=fp.744191118.537755885
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LH’s Venner 

www.lh-ven.dk 

Med et fast tag i talersto-
lens kant iværksatte LH’s 

formand, Frederik Skytte 

Wielsøe [red: vi bringer 
her det fulde navn, da vi 

har hørt flere deltagere 
svare med kommentaren 

”hvem er det?” når for-
manden er blevet nævnt], 

dette års beretning om 

foreningens politiske og 
organisatoriske arbejde. 

 
Redaktionen havde selv-

følgelig en udsendt med-

arbejder plantet som spi-
on blandt deltagerne, for 

at kunne holde øje med 
stemningen i salen. Efter-

følgende har vi på redakti-
onen opdaget, at den ud-

sendte medarbejder hav-

de haft snuden dybt i Fer-
ned Branca flasken, og 

beretningerne kan derfor 
være en anelse tvivlsom-

me. 

 
Her følger den udsendte 

medarbejders beretning 
fra salen: 

 

Formandens be-HIK-
rætning stjjjjartede mæd 

at formanden 
snakkede om nåå-

get med poli... 

poli...poliTIK. Det 
var om at han 

synes SU’en skal 
væk – og det tror 

jeg vist er en ny 
retning for LH. 

SKÅL FOR DET! 

Salen var sgu ikke 
så glad for det 

som mig, så han 
fortsatte hurtigt til 

at snakke om 

medlemstallet. ”Vi 
er to skoler under den 

absolutte medlemsrekord 
for LH – det er fordi vi 

tilbyder alle lagkage”, fik 
han sagt, og jeg er enig – 

lagkage smager godt! 

 
Jeg hørte noget om, at 

LHåååå har fået en ny 
sekretariatsleder. Om hen-

de fortalte Fredeee ”Vi har 

en lille, men meget kom-
battant sekretariatsleder”. 

Hende tør jeg ikke møde 
en sen aften i en mørk 

gyde. 

 
Debatten var kun kortva-

rig. Det kan også være 

jeg faldt lidt i søvn under-
vejs, men det kan sgu 

også være lige meget – 
for vi havde sgu en 

fæææst med det hele. 

Tak til Formand Frede for 
den fantaaaastiske under-

holdning. 
 

[Vi undskylder på redakti-

onen for denne fordrukne 
artikel – al alkoholindtag 

skal selvfølgelig ske på 
redaktionsmøder og ikke i 

mødesalen] 

 

Formandens beretning 

På G-Punkt kører vi en 

ucensureret linje mht. 

stikkerlinjen, så udgangs-

punkter er, a ALT bliver 

bragt. Selv håbløse, ind-

holdsløse beskeder såsom 

denne;  

Modtaget 01:44 - 

”Bestyrelsesmedlem Chri-

stian Borch købte en 

500krs champange, 

fordi en vinmand 

kritiserede hans alle-

rede købte vin” 

Vi kan kun opfordre 

til, at I alle vil bruge stik-

kerlinjen mere flittigt. 

Stik din næste 

før han stikker 

dig, og start et 

rygte om de an-

dre, før G-Punkt 

starter et om dig! 

Ring/skriv til  

40 89 71 83 

Stikkerlinien 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

 

Hej Aldrig Famous Per Heymann 

 

Vi beklager selvfølgelig, at vi ikke på redaktionen var opmærksom på din ellers så UTROLIGT tydelige affære i nattens 

mulm og mørke. Vi er jo normalt alvidende, men vi må indrømme, at nattens aktiviteter på diverse toiletter og i sovesale 

sendte alle vores medarbejdere på hårdt arbejde. Til gengæld vil vi da gerne bidrage til, at du kan få en ny affære til 

aftenens fest, så mød op på redaktionen i din fineste sæt tøj, og så laver vi gerne en særlig kontaktannonce for dig, så du 

kan blive kendt. 

 

Bedste hilsener, 

G-Punkt 

Brevkassen 

Kære Brevkasse 

 

Har I tæt kontakt til det der PG-hold der? For vi 

mangler en kande med Fernet Branca på referentbor-

det. 

 

Kærlige hilsner 

Nogle tørstige refe-

renter... nåja, og 

dirigenter (Müller vil 

hellere have en rom-

toddy) 

 

Kære Referentbord 

 

Vi må desværre beklage, at al Fernet Branca’en allerede er 

drukket. Vi forstår det ikke. Den sidste flaske blev givet vores 

udsendte spion, der lyttede med ved formandens beretning, 

men han kom tilbage 

plørefuld, så vi tænkte I 

havde delt flasken sam-

men. 

 

Hilsen den også tørstige 

redaktion 

Kære Brevkasse 

 

Jeg er deltager – jeg fortjener også at blive kendt! Og så er det altså bare DØD-unfair, at når jeg i aftes snavede en pige, 

så kommer det ikke engang i G-Punkt. Nu er jeg jo bare en tilfældig handelsskoleelev fra EUC Nordvestsjælland – vi kan jo 

sige jeg hedder PH, men når jeg så har snavet... øhhh, hvad er det nu hun hedder?!... nå hun er jo også ligegyldig, så 

længe jeg bliver kendt. .. .. .. Hun hedder Mie, nåja, det var det hun hed. Nå, men altså når jeg har snavet Mie, så forventer 

jeg også at G-Punkt hjælper mig med at blive kendt! Det fortjener jeg sgu. 

 

Med meget utilfredse hilsner 

Almost Famous PH 


