
Viborg Elever inviterer til Årets Elevmøde 

Den 3. til 5. maJ 2019



DEAR BASTARDS
Modsat Donald Trump’s mur står is-muren ”The Wall”, som et robust og sikkert forsvar. På den anden side gemmer sig “The 
Game of the Golden Pløk” - nøgenhed, intriger, skjulte magtkampe, dans og dværge. Elevmøde is coming. 
Glæd jer - vi kommer til at se GIV’ere i døddrukne tilstande som var det The Red Wedding.

Fredag er der opvisning a la Westeros - “strippere, prostituerede og flotte mennesker”. Dette vil F19, Gym College, GIV Eft er og 
Elitehold Viborg stå for - og det vil være selv Tyrion Lannister værdig!
Hereft er vil der være tid til at mødes med sin årgangs-klan, hvor armbånd vil blive udleveret. 
Fredag afsluttes med café i Spisesalen - vin skal drikkes, dog lover vi, at det ikke ender så galt som med Joff rey Baratheon!
 
Lørdag formiddag er der aktiviteter rundt på skolen - bl.a. vil The Mountain være at finde i Kirken og Euron Greyjoy vil søsætte sin 
flåde på Søndersø.
Lige inden frokost vil der være Stormøde i Foredragssalen - VE’s generalforsamling aka ”Battle of the Bastards”, hvor nye magthavere 
kan indsættes.
 
Eft er frokost skal vi synge som Bronn til fællessang, før “The Battle of the Golden Pløk” løber af stablen klokken 15.00 - den store 
og traditionsrige dyst mellem klanerne. Tilmelding af klan skal ske senest lørdag ved frokosten.

The Freys byder til fest lørdag aft en - og bare rolig, Arya Stark er ikke inviteret. 
Men! Elevmøde Remembers - derfor kommer Jungle Boogie Band traditionen tro og spiller op til gilde. 
Eft erfølgende vil en troubadour spille natten lang.

“It’s not easy being drunk all the time. If it were easy, everyone would do it” - Tyrion Lannister
Indslag til aft enfesten er yderst velkomne. Henvendelse til: Michael Øhrstrøm (michael@giv.dk) forud for elevmødet.
 
Der er mulighed for at overnatte i Gymnastiksalen (Kirken), Annexhallen eller i eget telt i haven. Medbring sovepose og liggeun-
derlag. Det er ikke muligt at overnatte på værelser. 
 
YOU KNOW NOTHING, ERLING JOENSEN!

Vi ses i hulen
Viborg Idrætshøjskole og Viborg Elever

• Skolens regler om alkohol SKAL respekteres
• Deltagerarmbånd skal bæres hele weekenden
• Aft ensmad fredag aft en er ikke inkluderet og  

kan IKKE tilkøbes!



PROGRAM FOR ELEVMØDE
Fredag den 3. maj
Kl. 19.00 – 19.30:  Ankomst
Kl. 19.30:   Velkomst og gymnastikopvisninger   
   i Idrætshallen 
   (F19 elevhold + college, GIV eft er,   
   Elitehold Viborg
Kl. 21.00 – 21.30:  Årgangene mødes i hvert sit lokale
Kl. 21.30 – 01.00:  Café i Spisesalen

Lørdag den 4. maj
Kl. 08.00 – 08.30:  Morgenmad i Spisesalen
Kl. 08.45:   Morgensamling i Foredragssalen
Kl. 09.15 – 10.45:  Aktiviteter
Kl. 11.00 – 11.45:  Viborg Elever’ Generalforsamling i   
   Foredragssalen
Kl. 12.00 – 13.00:  Frokost i Spisesalen
Kl. 13.30 – 14.15:  Sangtime i Foredragssalen
Kl. 15.00:   Kampen om ”Den Gyldne Pløk” 
   i haven
Kl. 18:30:   Middag og fest i Idrætshallen
   Musik ved ”Jungle Boogie Band” og   
   DJ indtil kl. 04.00

Søndag den 5. maj
09.00 – 10.00:   Brunch i Spisesalen
10.00:    Soveområdet skal være ryddet!
10.30:   Fælles afslutning i Foredragssalen

TAK FOR DENNE GANG – VI SES TIL NÆSTE  ÅR
   

Priser og tilmelding

Fredag til søndag: kr. 435
Lørdag til søndag: kr. 390

For at deltage i Elevmødet SKAL du være 
medlem af Elevforeningen.

Tilmelding sker ved betaling, 
senest den 17. april 2019
Tilmelding hereft er koster kr. 300 ekstra

Tilmelding og betaling til Elevmødet SKAL ske ved 
indbetaling til højskolens konto: 
Reg: 8491  Konto: 4910014205 
eller på MobilePay (3051 0945)

Det er MEGET VIGTIGT, at du angiver årgang, for-
navn og eft ernavn - også på MobilePay, da vi ellers 
ikke kan registrere din betaling.
 
HUSK at medbringe din kvittering for betaling!

VIBORG
elever



GENERALFORSAMLING I VIBORG ELEVER
Viborg Elever er en aktiv forening med plads til 5 medlemmer, 2 ekstraordinære medlemmer 
samt 2-3 pladser til å rgangsrepræsentanter fra de seneste 2-3 å rgange på  GIV, i bestyrelsen.

I løbet af å ret stå r bestyrelsen bag en række arrangementer i tæt samarbejde med højskolen, 
herunder Vinterstævnet, Elevmødet, ReCall og Julesang.
Desuden støtter vi vores datterforeninger, GIV Eft er, GIV Fri og GIV Adventure.

Vi sørger hele tiden for, at vi hygger os i hinandens selskab og ikke mindst med de skønne 
omgivelser og mennesker på  højskolen.

Hvis du ønsker at få  indflydelse på  bestyrelsens arbejde, har lyst til at stille op til bestyrelsen 
eller blot vil høre, hvad der rører sig i Viborg Elever, så  mød op til Generalforsamlingen lørdag 
den 4. maj 2019, kl. 11.00 i Foredragssalen.

Hvis du har forslag, som ønskes drøft et på  Generalforsamlingen, skal disse være forman-
den i hænde senest den 13. april 2019 på  mail: elevforening@giv.dk 

Viborg Elever’s 
bestyrelse

Formand: 
Thomas Brrun Hansen (F16) - på valg

Næstformand: 
Lasse Vestergaard Andersen (F16) – på 
valg

Kasserer og ekstraordinært bestyrelses-
medlem: 
Anders Steen Mortensen (E15) – på valg

Bestyrelsesmedlemmer:
Emma Hjertmann Henriksen (E16+F17) - 
ikke på valg
Mikkel Lund (F17) - ikke på valg
Martin Overgaard (F14) - ikke på valg

Ekstraordinært bestyrelsesmedlem:
Pernille Østergaard Sørensen (E13+F14) 
+ på valg

Årgangsrepræsentanter:
Thea Lindrup Jensen (F18+E18) - ikke på 
valg
Ditte M. Gregersen (F18) - på valg
Kasper Reichle Sørensen (E17) - på valg

Revisorer: 
Sebastian Sørensen (F16) – på valg
Henrik Ozol (E12) – ikke på valg

Revisorsuppleant: 
Søren Brandt Høy (F16) - på valg

Der afholdes valg til Elevforeningens bestyrelse. 
Under stemmeoptælling orienterer Erling Joen-
sen om højskolens hverdag og fremtid.

Valg til bestyrelsen for Viborg Elever
• 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 å r
• 2 ekstraordinære medlemmer for 1 å r
• 1 revisor for 2 år 
• 1 revisorsuppleant for 1 å r


