
Den 1. - 3. 
maj 2020



Kære Paradisoer - Velkommen til Elevmødet 2020
Viborg Elever slår endnu en gang dørene op til en uforglemmelig omgang Elevmøde. 
Denne sæson byder på taktik, samarbejde og forbudte fristelser, når unge, håbefulde mennesker vender tilbage til hotellet for endnu en gang 
at få en smag på de uendelige muligheder og den ubekymrede tilværelse på Viborg IH - pak kufferterne og glæd jer!

Fredag er der opvisning, hvor floor bliver fyldt med spændstige, unge mennesker fra F20, VE Gym og Viborg Elitehold - denne seance vil være 
en ægte paradiso værdig!
Efterfølgende skal I starte en vennekæde, hvor du tager din partner under armen og får et armbånd som giver jer adgang til den vildeste VIP-
fest. Husk at gøre det, for ellers skal I feste med bønderne… Fredagen afsluttes med café, hvor kolde bajere og breezere kan nydes, og hofterne 
kan blive varmet op til den helt store VIP-fest lørdag aften.

Lørdag formiddag bliver der rig mulighed for at pumpe jern, flexe, spille bold, hygge ved poolen mm. Lige inden frokost er der par-ceremoni i 
foredragssalen (VE’s generalforsamling), hvor loyaliteten sættes på prøve, magtbalancen bliver skubbet og afgørende valg skal træffes.

Efter frokost er det tid til at stemmen skal varmes op. Kom med når vi spiller noget lækkert musik og synger med på de fedeste tracks. 
Herefter stilles grupperne over for den ultimative test, hvor de skal dyste om ‘Den Gyldne Pløk’. 
Her kommer der rigeligt med intriger, mens kæmpe dramaer vil udspille sig, og hotellets mest magtfulde årgang vil blive fundet.
Tilmelding af din gruppe skal ske seneste lørdag ved frokost.

Lørdag aften skydes den store VIP-fest i gang. Jungle Boogie Band spiller op til årets fest, hvor der vil være masser af hede rytmer, og kolde 
flasker vil blive langet over disken. Efterfølgende sætter DJ’en den sygeste playliste på, og så skal vi ud på floor, hvor det går UNZ UNZ! 
JuicyNews: Vi skal alle, alfahanner som friske piger, have ødelagt vores døgnrytme, og forhåbentlig er der ingen ‘lone wolf’, når solen står op.

Indslag til aftenfesten er yderst velkomne. Henvendelse til: Michael Øhrstrøm (michael@viborgih.dk) forud for elevmødet.

Indtjekning på hotellet:
Vi starter alle på solo: Kirken, Annex eller telt, så medbring eget 
liggeunderlag og sovepose.

Kærlig hilsen 
Viborg Idrætshøjskole og Viborg Elever              

• Skolens regler om alkohol SKAL respekteres
• Deltagerarmbånd skal bæres HELE weekenden
• Aftensmad fredag aften er ikke inkluderet og  

kan IKKE tilkøbes!SKÅÅÅÅÅL!!!



Program for Elevmødet

Fredag den 1. maj
Kl. 19.00 – 19.30:  Ankomst
Kl. 19.30:   Velkomst og gymnastikopvisninger   
   i Idrætshallen 
   (F20 elevhold, VE Gym, Eliteholdet
Kl. 21.00 – 21.30:  Årgangene mødes i hvert sit lokale
Kl. 21.30 – 01.00:  Café i Spisesalen

Lørdag den 2. 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’s 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 3. maj
09.00 – 10.00:   Brunch i Spisesalen
10.00:    Soveområdet skal være ryddet!
10.30:   Fælles afslutning i Foredragssalen

Priser og tilmelding

Fredag til søndag:  kr. 445
Lørdag til søndag:  kr. 402

For at deltage i Elevmødet SKAL du være med-
lem af Elevforeningen.

Tilmelding sker ved betaling, 
senest den 6. april 2020
Tilmelding herefter koster kr. 300 ekstra

Tilmelding og betaling til Elevmødet sker ved betaling 
via MobilePay - 970805

Det er MEGET VIGTIGT, at du angiver år-
gang, fornavn og efternavn, da vi ellers 
ikke kan registrere din betaling. 
Noter også, hvis du har behov for special-
kost. 

HUSK at medbringe din kvittering for betaling!

Tak for denne gang - 
vi ses til næste år



GENERALFORSAMLING I VIBORG ELEVER
Viborg Elever er en aktiv forening med plads til 5 medlemmer, 2 ekstraordinære med-
lemmer samt 2-3 pladser til årgangsrepræsentanter fra de seneste 2-3 årgange på Viborg 
IH, i bestyrelsen.

I løbet af året står bestyrelsen bag en række arrangementer i tæt samarbejde med høj-
skolen, herunder Vinterstævnet, Elevmødet, ReCall og Julesang.
Desuden støtter vi vores datterforeninger, VE Gym, VE Fri, VE Adventure og VE Vest.

Vi sørger hele tiden for, at vi hygger os i hinandens selskab og ikke mindst med de skøn-
ne omgivelser og mennesker på Viborg IH.

Hvis du ønsker at få indflydelse på bestyrelsens arbejde, har lyst til at stille op til besty-
relsen eller blot vil høre, hvad der rør sig i Viborg Elever, så mød op til Generalforsamlin-
gen lørdag den 2. maj 2020, kl. 11.00 i Foredragssalen.

Hvis du har forslag, som ønskes drøftet på 
Generalforsamlingen, skal disse være for-
manden i hænde senest den 11. april 2020 
på mail: elevforening@viborgih.dk

Der afholdes valg til elevforeningens bestyrelse.
Under stemmeoptælling orienterer Erling Joensen 
om højskolens hverdag og fremtid.

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

Viborg Elever 
bestyrelseN
Formand: 
Thomas Bruun Hansen (F16) - ikke på valg

Næstformand: 
Lasse Vestergaard Andersen (F16) – på valg

Kasserer: 
Emma Hjertmann Henriksen (E16+F17) - på valg

Bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel Lund (F17) - på valg
Martin Overgaard (F14) - på valg
Marie Ø. Dammand (F18+E18) - ikke på valg

              Ekstraordinært bestyrelsesmedlem: 
              Ditte Møller Gregersen (F18) + på valg

              Årgangsrepræsentanter:
              Thea Lindrup Jensen (F18+E18) - på valg
              Jeppe Naundrup Pedersen (F19) - på valg
                  Kirstine Skadhauge Nielsen (E19) - ikke på valg

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

              Revisorsuppleant: 
              Søren Brandt Høy (F16) - på valg


