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G-PUNKT 3 april 2011 

LH’s 5. generalforsamling 

på Horsens Handelsskole 

6. udgave 

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

Et nyt tiltag blandt delta-
gerne fik sat redaktionen 

på overarbejde. (Møgører! 

Det er simpelthen utilgive-
ligt!) 

 
I sig selv var det temmelig 

overvældende at dække 
scoringerne fredag aften, 

og lørdag tog det så me-

get fart, at vi på redaktio-
nen troede at vi havde 

forvildet os ind i en epi-
sode af Paradise Hotel. 

 

Heldigvis fik vi ret hur-
tigt opsnappet, at det 

hele skyldtes - eller mu-
ligvis blot var camoufle-

ret af - en konkurrence 
blandt deltagerne. 

 

Eftersigende skulle der 
være lavet et pointsy-

stem der gav flg. point; 
 

Alm. Deltager = 1 point 

Bestyrelsesmedlem = 3 
point 

Formandskab = 5 point 
Underviser = 10 point 

 

Visse rygter sagde dog, at 
PG’ere kun gav et ½ po-

int, hvilket vi her på re-
daktionen overhovedet 

ikke kan se logikken i.. Ift. 
hvor usandsynligt nemme 

folk er på dette GF, så 

burde PG være noget af 
det sværeste at få scoret..  

 

Så alle pointene er selvføl-
gelig med forbehold for, 

at vi har hørt rygtet fra 

folk der har sørget for at 
de selv gav mange point.. 

(starfucker-hungrende 
mennesker) 

 
Eftersigende skulle legen 

og pointsystemet have sit 

opgav hos Niels i bestyrel-

sen - og fra redaktionen, 
kan vi kun sige ”Godt ar-

bejde!”.. 

 
Kl. 22:55 var seneste ryg-

te, at Natja førte med 15 
point, fordelt på 8 menne-

sker (you do the math).. 
 

Tre timer senere, var ryg-

tet at Natja fortsat var in 
the lead, denne gang med 

20 point.. 

 
Ydermere kan vi fortælle, 

at det var et stort selvtil-

lidsboost for vores egen 
PG’er René Nyborg, som 

stolt proklamerede ”Jeg 
giver 34 point!” - På re-

daktionen er vi i tvivl om, 
hvorvidt det bare er en 

deltagertrunte der har 

forsøgt at charme ham, 
men ifølge René skulle det 

være fordi man ligger po-
intene sammen.. Dvs. at 

René både skulle være 

pointværdig ift. hans tidl. 
bestyrelsespost, formand-

skab, underviserrolle og 
PG’er.. 

Nja, på redaktionen, synes 
vi at det virker lidt langt 

ude - men er selvfølgelig 

klar til, at rapportere, hvis 
en deltager vælger at for-

søge at vælte Natja a’ 
pinden ved at gnave René 

i gulvet - bevares.. 

 
 

Umiddelbart skulle man jo 
så tro, at vi har valgt at 

lade være med at melde 

om hvem der kysset med 
hvem, men nej, nej.. I 

stedet arbejder vi ihærdigt 
på et skema der skal vise 

hvem der har været sam-
men med hvem.. Hjælp os 

gerne, via stikkerlinjen, så 

vi kan få et retvisende 
billede. 

Point-samler-konkurrence 



Redaktionen har opsnap-
pet en meget kedelig ten-

dens i Horsens. Et P-vagt-

konspiration mod LH’s 
Venner! 

 
LH’s Venner’s har i løbet 

af weekenden formøblet 
over 1000kr på indtil vide-

re 2 p-bøder. Vi overvejer 

at lade være med, at køre 
ud mere, eller alternativt 

lade chaufføren køre rundt 
indtil vi er færdige i Bilka. 

 

Shawn udtaler; ”Jamen, 
det er da også helt for-

rykt! Bare fordi jeg er ne-
ger!” - ifølge Dixen mente 

han at ansvarsfordelingen 
var klar; ”JEG kører, 

SHAWN sætter p-skiven”, 

et koncept som Shawn 
mente var helt hen i vej-

ret; ”Jeg forstår ikke det 
der parkeringsskive-

koncept!” 

 
Efterfølgende stod John 

for tur - vi lader hans hi-
storie tale for sig selv; 

”Altså, parkeringsskiven 

stod jo på 14:15, så da 

jeg parkerer 
kl. 17:05 

mente jeg jo, 

at der var 
MASSER af 

tid. Jeg VID-
STE jo, at der 

var 3 timers 
parkering hos 

Bilka, men 

igennem en 
total konspi-

ration fandt jeg pludselig 
bilen på en TO-TIMERS-

PARKERING! Nogen havde 

flyttet den! Skubbet den! 
Eller teleporteret den! Uh, 

en ufo! Jeg så også et 
kort glimt af p-vagten - 

han lignede også bare en 
russisk roulette! Konspira-

tion, siger jeg!!” 

 
Derimod er p-vagterne 

meget mere mildt stemt 
overfor de frivillige. Ma-

thilde udtaler; ”Vi parkere-

de MIDT på gågaden og 
betalte blot 3 kr.! Og gav 

p-vagten gav kage!” 
 

Tilbage til John, fandt vi 

ud af, at han stadig stod 

og snakkede og fægtede 
med armene; ”De siger jo, 

at det blot tager 5min at 

handle i Fakta, så de 10 
minutter jeg havde, mente 

jeg var rigeligt! Og altså, 
10 minutter! Jeg skulle jo 

bare have en hotdog, en 
cola, BT.. Og så lige hand-

le. Jeg hader også bare de 

der korte kassebånd for 
enden af LIDL-kasserne! 

Totalt umuligt! P-vagterne 
i Horsens er UMULIGE!” 

 

Dixen udtaler, at han har 
taget Johns historie til 

efterretning, og overvejer 
kraftigt at sende regnin-

gen til Netto. 

Horsens P-vagter ruinerer LH 

Side 2 G-PUNKT 

Landssammenslutningen 

af Handelsskoleelever 

www.handelselever.dk 



Side 3 G-PUNKT 

LH’s Venner 

www.lh-ven.dk 

Efter intern research efter 
smuds-historier om Tatia-

na - har vi nu ENDELIG 
fundet noget! 

 
Det viser sig nemlig, at 

Tatiana stod til at gå i tid-

ligere LH’er Ronnie Søren-
sens fodspor og deltage i 

Paradise. 
 

Tatiana var linet op til, at 

være Ida Amalie i Paradi-
se Hotel - også kendt som 

pornostjernen Amanda 
Young. 

 

Tatiana var allerede igen-
nem alle castings og fak-

tisk på vej til, at 
lave optagelser i 

Mexico og opta-
gelser til det 

nye mega-hit 

”Her Hos Mig”. 
 

Dog valgte Ta-
tiana at springe 

fra, da hun 

(fejlagtigt, selv-
følgelig) mente 

at det kunne 
skade hendes 

kandidatur til 
formandsposten 

i LH. 

Der er vi jo 
stærkt uenige 

på redaktionen - 
noget der er 

vigtigt for en 

formand (og os) er stor 
medieeksponering, og det 

her ville have været per-
fekt. G-Punkt materiale 

helt ud i sidste punktum! 
 

Eneste bevis vi har kunnet 

finde har været en sløret 
version, hvor man kan ane 

Tatiana’s røde hår. 
Faktisk kan man også, 

hvis man lytter efter høre, 

at det er Tatiana der læg-
ger stemme til mega-

hittet, så den nye Ida 
Amalie laver blot play-

back.. Hvilket den nye Ida 

Amalie bekræfter. 
 

Vi har på redaktionen 

set videoen mange 

gange, og kan for-
tælle at hun i den 

ucensurerede version 
har taget SM to the 

max, og tæver sin 
mandsling med en 

hammer hvorefter 

hun smører sig ind i 
hans blod..  

 
Så eh.. En lille war-

ning fra redaktionen; 

Pas på Tatiana, og gør 
som hun siger, ellers får 

man med hammeren—til 
gengæld får alle vi andre 

en ret sexy seance efter-
følgende med dit blod.. 

Hm.. Det’ vel en vurdering 

man må lave i situatio-
nen.. 

 
Den nye Ida Amalie’s vi-

deo kan findes ucensure-

ret her; http://www.bt.dk/
kendte/her-er-ida-amalies-

noegen-musikvideo og 
Tatiana’s censurerede vi-

deo kan findes her;  

http://www.youtube.com 

Tatiana - afsløret som glædespige 

Tatiana 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

Altid ucensureret! 

Modtaget 22:21 - ”E&E 

kommer ud og tager Ta-

tiana og Per i og gå må-

neskinstur . De går tæt og 

holder om hinanden må-

ske ny formands flirt er på 

vej hvem ved ? De stop-

per op og kigger op mod 

stjernerne, hvori Per ven-

der sig mod Tatiana og 

kigger hende i øjnene og 

rykker sig tættere mod 

hendes ansigt. Tatiana 

afviser Per men efter no-

get tid overgiver hun sig 

og Per siger ”du er smuk-

kere end stjerneskæret på 

himlen”, hvor vi tror at 

Taiana rødmer, i mens 

hun siger, ”Nuhr hvor du 

sød Per”. 

Altså, ja, på redaktionen 

ser vi en mulig Danielle 

Steele-karriere for Emily 

og Emilie. 

Meget senere på aftenen 

forsøgte en deltager at 

sende en besked til stik-

kerlinjen.. Det tog tre for-

søg, og vi er stadig ikke 

helt sikker på, at vi forstår 

den.. I får dem lige her; 

03:25 - ”Hvem kan, han 

kan you know 19 gange i 

venterferiien” 

03:26 - ”Afsluttes med 

frederik” 

 03:29 - ”Hvem kan, han 

kan you know 19 gange i 

vinterferien frederik plus 

hun var fuld en af dagene, 

de larmede så hendes mor 

og far kunne høre det.” 

Vi konkluderer, at det er 

noget med Frederik og en 

tøs.. Og de har haft høj-

lydte aktiviteter.. 19 gan-

ge? 

Stikkerlinjen - 40 89 71 83 

Vi har valgt at forbarme 

os lidt over jer alligevel, 

og her bringe afslutnin-

gerne på de artikler, hvor 

det her manglet; 

”regionsvalgte.” 

”en rundkreds og lade 

referentbordet styre sla-

gets gang, så de får til-

fredsstillet deres behov. 

Skynd jer, inden køkke-

nets knive bruges til andet 

end madlavning!” 

Det var så lidt! 

G-Punkt beklager STADIG ikke,  

men man er vel en Ven 


