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

Efter at have været ansat 
i forening i kun 2 måne-

der, er det lykkedes den 

nye sekretariatsleder at 
opnå en status som al-

mægtig i foreningen. 
 

Det er her vigtigt at påpe-
ge, at der jo aldrig har 

været tvivl om Tildes helt 

utrolige evner. Ikke at vi 
på redaktionen har nogen 

ide om hvad hun har ud-
rettet, men hun er sgu så 

sød. 

 
I løbet af dagen har gene-

ralforsamlingen dog be-
sluttet at lægge hele for-

eningens virke i hendes 
hænder.  

Et skridt vi bifalder med 

højlydt applaus på redakti-
onen, da vi alligevel aldrig 

har haft tiltro til de der-
sens frivilligt aktive kræf-

ter.  
 

Tilde har i kraft af ved-

tægtsændringerne nu 
bemyndigelse egenhæn-

digt til at ansætte og 
afskedige folk på for-

eningens vegne.  
 

I den forbindelse har vi 

på redaktionen et par 
forslag til folk, som uden 

tvivl ville gøre en god 
figur på foreningens per-

sonaleliste: 

 
Shawn 

Genansæt Shawn – han 
har vist nok erfaring, og 

så slipper vi for at have 
ham i køkkenet 

 

Søren Nexø 
Søren Nexø – så er der 

nogen til hele tiden at sige 
noget! 

 

Dixen 

Dixen – fordi vi sgu altid 
lige kan bruge en soda-

vand og en bajer. 
 

Frederik 
Formand Frederik – fordi 

det er kutyme at ansætte 

formænd når de er stop-
pet... og så fordi han fik 

putaaaang i nat 

Tilde the Almighty Sæk-leder 

Kære G-Punkt! 
 
Jeg er en snart tidligere tidligere handelsskoleelev (nuværende MEGET glad for-
mand), der meget gerne vil vide hvornår jeg kan blive PG’er. Er jeg PG’er nu??? Jeg 
føler selv at jeg har mange kompetencer inden for det der PG-noget. 
- Jeg drikker bajere 
- Jeg så engang et komfur i Bilka 

- Jeg er blevet vildt god til at være ond over for de der lorte deltagere (ej, nogen af 
dem er sgu meget søde) 
- Jeg har gået til ”dåseåbner” i skolen 
Det ville bare være helt vildt dejligt om jeg fik lov at være med til det der PG-noget, 
for jeg har nemlig hørt at I er rigtig seje [red: we know!]. Er jeg PG’er nu??? 
 
Kærlige køkkenhilsner 
En meget anonym og totalt ukendt formand, der fik nååååååååååget i nat 



Som nævnt i foregående 
udgave af G-punkt, har 

der været valg i sekretari-

atslokalet. 
 

G-Punkt kan nu løfte slø-
ret for den rigtige besty-

relse. Ja, muligvis vælger 
I nogle mennesker i mor-

gen, men vi ved jo alle at 

det er denne bestyrelse 
der styrer the shit. 

 
G-Punkt sad med på ba-

gerste række, da der var 

valg og giver jer her en 
mulighed for en smule 

indsigt i valget. 
 

Dirigenten lagde ud; ”Vi er 
i dag mødt op til valget af 

de personer som i løbet af 

det næste år skal styre 
foreningen LH. Valget til 

de 22 poster som vi alle 
stiler efter. Vi er her alle i 

dag fordi vi enten ønsker 

indflydelse eller magt gen-
nem en af de mange po-

ster. Hvem ønsker ikke at 
blive cheerleader-leader 

eller fanebærer. Et hverv 

som kun få kan løfte, men 
som så mange begærer.” 

Vi fra G-Punkt er stolte 

over, at præsentere listen 
over poster og selvfølgelig 

navnene på de personer 
som blev valgt.  

 
Men først selve bestyrel-

sen, som selvfølgelig går 

efter den oprindelige mo-
del med et forretningsud-

valg; 
 

Formand: Uwe (vandt 

sidste år på valgløftet; 
”Jeg vil ha’ noget RO!” - 

genvalgt, genvalgt!) 
 

Næstformand: Anne Ma-
rie 

 

FU: Thomas Gloy 
(genvalg) 

FU: René Nyborg (rykker 
op fra FU-supp.) 

FU: Cecilie 

 
Denne forsamling menne-

sker skal sørge for at for-
eningen generer et kæm-

pe overskud, så vi til næ-

ste GF kan få Medina og 

Justin Bieber til at komme 
forbi. Selvfølgelig er der 

en masse andre poster, 

som skal hjælpe bestyrel-
sen. 

 
Sek-leder: Tilde 

(eftersom hun endnu ikke 
har fuck’et så’n rigtig op, 

lader vi hende fortsætte 

lidt endnu) 
 

Dirigent: Christine Fred-
borg 

 

Referent: Bernth 
 

Cheerleader-leader: He-
Man 

Cheerleader: Robert (han 
er i skrivende stund ude 

og researche) 

 
Fanebærer: Dixen 

 
Kritisk revisor: Jokum 

 

Ansvarsfrakaster: Müller 
(genvalg)  

Ansvarsfrakaster-supp.: 
Mathilde 

 

Flower Team Coordinator: 
Shawn 

 
Jesus: Jesus II (vores 

højtelskede sponsorbarn, 
som vi vist stadig har?) 

 

Pøblen: Jesper 
Pøblen-supp.: John 

 
Rengøringsansvarlig: Es-

ben (genvalg) 

 
Kunstdepartementschef: 

Anne Mette 
 

Miss LH: Hermann 
Miss LH-supp.: Michelle 

 

Den rigtige bestyrelse i LH 

Side 2 G-PUNKT 

 

Landssammenslutningen 

af Handelsskoleelever 

www.handelselever.dk 

KONTAKTANNONCE 
 
Kære G-Punkt 
Jeg er en meget villig og lystig handelsskolepige uden nogen 
form for hæmninger eller standarder. Jeg knalder sgu egent-
lig gerne hvem som helst, og det er lige meget hvor (jeg kan 
også godt være med på det der toilet-halløj som der var 
nogen der prøvede i nat). 
 

Kan I ikke hjælpe mig med at finde en date til i aften, der 
lever op til mine høje krav? 

 Dreng (...altså eller en pige) 

 Lækker (... faktisk ikke så vigtigt) 

 Ædru (... men han må gerne være lidt fuld) 

 
Please hjælp mig! 
 
Kærlig hilsen 
Anonym kvindelig GF-deltager 



 

Side 3 G-PUNKT 

LH’s Venner 

www.lh-ven.dk 

Deltagerlagkage 
Her er kurset for dig, der 

endnu ikke er med i flok-

ken af deltagere som har 
fundet nogen at komme i 

lag med på GF. Kurset vil 
indeholde en masse case-

historier fra fredagens 
eskapader, og selvfølgelig 

hands-on experience hvor 

du får lov at få føling med 
emnet. 

 
Afhængighedskursus 

Så du kan lære at blive 

afhængig af sex, drugs 
and rock-and-roll! Første 

skridt på vejen til at blive 
en LH-Ven for livet. 

 
Sådan scorer du elev-

rådskassen 

Her er kurset for dig, der 
sidder som kasserer i dit 

elevråd, og endnu ikke 
ved hvordan man laver 

elevrådsunderslæb. Her 
lærer du flere praktiske 

metoder til at udnytte 

sponsorater og falske bi-
lag til at flytte penge fra 

elevrådets konto til din 
private konto. Kurset hen-

vender sig især til folk der 

har brugt for mange pen-
ge i baren til GF, og har 

brug for et omgående ind-
skud af likvide midler. 

 
Gemmelegskursus 

Efter at have set hvor 

nemt det var at finde folk 
der ønskede at holde sig 

skjult fredag aften, har LH 
nu valgt at udbyde et 

gemmelegskursus. Her 
kan du lære hvad du skal 

gøre hvis du ikke vil findes 

når du er ude og snave 
andre deltagere. Kurset 

indeholder ekspertoplæg 
fra Holger, som vil fortæl-

le hvordan man kan holde 

sig gemt i mange timer, 
bare ved at tage sin jakke 

omvendt på og gå ud i en 
skov. 

 
Kurserne varer alle 2 

dage og vil alle starte 

på mandag. Prisen 
for én deltager er 

2.500kr., som skal 
indbetales på en 

Schweizisk konto hur-

tigst muligt. For nær-
mere information 

kontakt Sæk-leder 
Tilde på telefon  

61 31 50 42 

LH’s nye kursusprogram 

Modtaget 11:54 - ”Tatiana 

elsker mørke mænd.. Eller 

i hvert fald sort kage.. 

Men vi er sikker på at det 

også gælder mænd..” 

Modtaget 13:08 - ”Vi har 

fundet LH’s homopar :) 

Jacob og Søren Melchi-

or :) de kan lide at nusse 

hinanden på lårene ;) Mvh 

Tanja LH” 

Stikkerlinjen—40 89 71 83 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

Kære Skalde-Palle aka. Søren Nexø 
Svaret er nej! Og slap nu a’! 

 

Uvenlig hilsen, 
G-Punkt 

Brevkassen 

Kære G-punkt 
 

Jeg er en selvstændig og handlekraf-

tig tøs med uddannelse, fast arbejde 
og masser af energi i overskud – nåja, 

et par børn og mand også, men de er 
sgu derhjemme så dem glemmer vi. 

I aften har jeg ædru-vagten, så det 
kunne være rart med lidt hjælp til at 

komme i kontakt med nogle af de 

døddrukne deltagere, for jeg forstår 
ikke rigtig hvad de siger, når jeg ikke 

er ligeså fuld som dem. 
 

Kan I måske hjælpe med at oversæt-

te for mig? Jeg ved I har erfaringer 
med det der fuldemandssnak. 

 
Kærlig hilsen 

En lidt for ædru Sæk-leder 

Hej Tilde 
 

Vi har hørt at Skalde-Palle (aka. Søren Nexø) 

agter både at være godt fuld i aften og uden 
videre vil stille sig til rådighed som tolk - blot 

mod dit fine selskab. 
 

Men shh, du har det ikke fra os. 
 

Med venlig hilsen, 

G-Punkt 

Kære G-Punkt 

 
En stakkels, ensom (og en smule skaldet) handelsskoledreng leder efter lidt selskab i 

aften – kan I hjælpe? Altså jeg må nok lige nævne, at jeg allerede har lært et par af 
pigerne at kende, men jeg føler mig stadig ensom, så jeg har brug at lære nogle flere 

at kende i aften – kan I hjælpe? 

 
Kærlig hilsen 

Den ivrige elsker 

G-Punkt beklager - ikke! 

 
Det er kommet os for øre, at vores 

artikler indimellem slutter ret brat, og 
det beklager vi naturligvis - IKKE! 

 

Find dog selv på en slutning.. Christ! 


