
                     

      

Februar 2007

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer: Brønshøj Sport og Body 
and Fashion®

Fyraftensmøde:  Den 8 Februar mødte 
flere medlemmer op til fyraftensmøde i 
Pilegården. Ideen med mødet var dels at 
snakke om det kommende BY NIGHT 
arrangement og dels om hvad HBH ellers 
skulle bruges til. Snakken gik livligt og 
alle var enige om at vi skulle forsætte med 
at have et tema til vores BY NIGHT 
arrangementer. Der kom en masse gode 
forslag til forskellige temaer – men til sidst 
blev vi enige om at temaet til næste BY 
NIGHT den 1. juni 2007 er Prinser og 
Prinsesser. 
Så der skulle være masser af tid til at planlægge indkøb af vare, dekorationer og hvad I ellers har 
lyst til i forbindelse med arrangementet. Vi vil igen prøve at lave noget med en konkurrence, hvor 
kunderne skal lokkes rundt i bydelen for at deltage. Et af forslagene var et puslespil de skulle 
samles brikker til – den ide arbejdes der pt. videre med.
Der var også flere der havde ønske om at vores torve blev brugt noget mere, og det er også noget 
vi vil tage til efterretning.

Torvegrupper: Kunne du tænke dig at være med i vores torvegrupper? Hvis vi skal have flere 
arrangementer på vores torve har vi behov for nogle som vil være med i planlægningen af disse 
arrangementer. Torvegrupperne kan arrangere nærmest hvad som helst – det er næste kun fantasien 
der sætter grænser. Det kan være julesalg, sommerboder, by night, modeshow, sangkonkurrence og 
meget mere. Er det specifikt arrangement du kunne tænke dig at være en del af er du også meget 
velkommen deltage. Du kan sende en mail til ullabille@privat.dk , en fax på 38 89 06 44 eller 
ringe på 23 44 44 04 hvis ovenstående har interesse.

 1. hjælps kursus:  For at kurset den 6-7 Marts kan gennemføres er vi nødt til at få nogle flere 
tilmeldinger. Har du glemt at tilmelde dig får du derfor en ekstra chance her. Absolut sidste frist er 
den 16. Februar. Se indbydelse og tilmeldingsblanket på foreningens hjemmeside 
http://www.hbh.nu/arrangement.htm 

Vedligeholdelseskursus i 1. hjælp:  Her gælder det også at der mangler tilmeldinger for at 
kurset kan gennemføres. Sidste frist for tilmelding er den 1. Marts. Har du glemt at tilmelde dig, 
kan du stadig nå det.

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


                     

      

Generalforsamling:  HUSK sæt kryds i kalenderen til vores Generalforsamlingen  tirsdag den 
20. marts på Restaurant Bellahøj. Det er bare smadder hyggeligt!! Indbydelse udsendes separat.

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! 

Sidste frist for tilmelding til ”nødnummer 2007” er den 16. Februar 2007.

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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