
                     

      

Januar 2007
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem: Realkreditankenævnet

Fyraftensmøde: Torsdag den 8. Februar kl. 18.00 afholdes der 
fyraftensmøde i  Pilegården. Kom med ideer til fremtidige arrangementer og 
kom med forslag til næste BY NIGHT som er den 1. Juni. Indbydelse 
udsendes, ligesom den kan ses på www.hbh.nu under arrangementer. 
Tilmelding er nødvendig.

 1. hjælps kursus: For dem der ikke havde mulighed for at komme med på førstehjælps kurset 
sidste år er en oplagt chance for at komme med i år. Kurset varer 2 aftner og afholdes den 6+7. 
Marts. Indbydelse udsendes, ligesom den kan ses på www.hbh.nu under arrangementer. Tilmelding 
er nødvendig – begrænsede pladser.

Vedligeholdelseskursus i 1. hjælp:  For dem der var på 
1. hjælps kursus sidste år, er der her mulighed for at deltage i det 
vigtige vedligeholdelseskursus. Kurset varer ca. 3 timer og afholdes 
tirsdag den 27. Marts. Indbydelse udsendes, ligesom den kan ses på 
www.hbh.nu under arrangementer. Tilmelding er nødvendig – 
begrænsede pladser.

Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 20. marts på Restaurant 
Bellahøj. Efter selve generalforsamlingen spiser vi en lækker middag og snakken plejer at gå 
lystigt rundt om bordet. Kom og få en super hyggelig aften og mød nogle af dine ”kolleger” fra 
bydelen. Indbydelse udsendes – tilmelding nødvendig..

Medlemsoversigt:  I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive 
uddelt en medlemsoversigt. Et forslag hertil er at medtage et ”nød 
telefonnummer”. Idéen med dette nummer er at vi kan få fat på hinanden 
efter lukketid hvis der opstår en eller anden form for nødsituation – hvis 
man fx. opdager noget mistænkeligt i en kollegas forretning. Kunne du 
tænke dig at komme på sådan en telefonliste, så send en mail med nummeret 
til ullabille@privat.dk eller send en fax. På 38 89 06 44 – husk lige at skrive 
hvem nummeret tilhører!

Udenbys Annoncering ? Handelsforeningen har fået en henvendelse fra Gladsaxebladet 
omkring annoncering. Hvis vi kan samle minimum 4 kvartside-annoncer kan vi få annonceringen 
til en rigtig god pris – og vi kan gøre det flere gange om året. Det betyder selvfølgelig ikke at vi 

mailto:ullabille@privat.dk
http://www.hbh.nu/
http://www.hbh.nu/
http://www.hbh.nu/


                     

      
skal ”glemme” vores lokale kunder, men specielt for flere af specialbutikkerne kan det være en 
nødvendighed at tiltrække kunder fra de omliggende bydele. Hvis det har interesse så kan du 
kontakte Anette Laugesen fra Gladsaxebladet enten på email: anette@gladsaxebladet.dk eller pr. 
telefon 39 53 59 52. Vil du vide mere om Gladsaxebladet så kig på www.gladsaxebladet.dk 

Kender du nogle der vil være medlem? Har du snakket med din nabo-butik om et medlemskab. 
Så kontakt Formand Søren Kjerulff / Kjerulff Ure og Guld på telefon 38 28 10 74, eller 
Sekretariatet Maj-Britt / City El-Service på telefon 20 42 07 73, eller Ulla fra KC Møbler på 
telefon: 23 44 44 04. Du kan også læse mere om foreningen på vores hjemmeside www.hbh.nu.

VIGTIGT - Mail:  Har du fået en mailadresse, så giv os besked. Så kan vi fremover sende 
informationer om arrangementer, nyhedsbreve og andet via email. Det er en fordel for både dig og 
bestyrelsen. Skifter du mailadresse – så er det vigtig at du giver os besked. Send en mail til 
ullabille@privat.dk, så bliver ændringen registreret. Har du problemer med dit mailsystem – så kig 
på foreningens hjemmeside, her ligger de fleste informationer tilgængelige for alle medlemmer.

Husk foreningens hjemmeside bliver opdateret løbende. Kig ind på www.hbh.nu
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