
                     

      

April 2007

Nyt medlem: der blev ikke godkendt nogle nye medlemmer på sidste bestyrelsesmøde….MEN 
der er altid plads til én til, så kender du en butik som gerne vil være med, så giv en fra bestyrelsen 
besked om det.

Generalforsamlingen  den 20. Marts 
2007 var lidt af en succes. Rigtig mange 
mødte op. Selve generalforsamlingen var 
ganske kort. Hvem der blev valgt til hvilke 
poster fremgår af referatet som netop er 
udsendt. Efter selve generalforsamlingen 
blev der hygget med en lækker middag og 
efterfølgende kaffe. Stemningen var god og 
vi kan kun anbefale vores medlemmer at 
møde op til sådan en aften, da der er rig 
mulighed for at få hilst på mange ”kolleger” 
fra bydelen.

Vedligeholdelseskursus i 1. hjælp:  blev afholdt i 
slutningen af marts. Det var en meget lærerig aften og det var 
bestemt en god idé at få genopfrisket det vi lærte på kurset sidste 
år. Nicolai Skov fra Paratum gennemgik kunstigt åndedræt, 
hjertemassage og hvordan vi kan hjælpe ved shock og 
shockforebyggelse. Vi lærte også om fast og tryk forbindinger. Vi 
fik også fremvist en hjertestarter og fik demonstreret den. På 
kurset var der også rig mulighed for at afprøve øvelserne.

Klistermærker: Alle medlemmer som har betalt kontingent skulle nu have modtaget et HBH – 
2007 klistermærke til at sætte i butiksdøren. Har du af en eller anden grund ikke modtaget dit 
klistermærke så kontakt Ulla.

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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BY NIGHT den 1. Juni 2007:   Så fik kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Mary en lille prinsesse  - tillykke med det. Og netop 
nu er forberedelserne til næste BY NIGHT arrangement er i fuld 
gang. Temaet for aftenen bliver meget aktuelt prinser og prinsesser. 
HBH sørger for fællesreklame ved busstoppesteder ligesom sidste 
gang. Og HBH vil selvfølgelig skrive om arrangementet på 
www.hbh.nu. Det er derfor vigtig at du informere os om hvad der 
sker i netop din butik på dagen /aftenen. Send informationer til 
Ulla på ullabille@privat.dk eller ring 23 44 44 04. I den 
forbindelse kan vi fortælle at de butikker der oplevede det største 

ryk ind af kunder sidste år – var de butikker der havde arrangeret et eller andet specielt for deres 
kunder – eller måske rettere deres kunders børn. Derfor er det ikke uvæsentligt at I i butikkerne 
finder på et eller andet som relaterer til temaet. For at få vores kunder rundt i bydelen vil vi i år 
arrangere en rebus- konkurrence, hvor der selvfølgelig er gode gevinster på højkant.

Hvis du vil deltage i BY NIGHT arrangementet den 1. Juni skal du tilmelde dig senest den 30.  
April enten på mail: ullabille@privat.dk – eller du kan sende en fax på 38 89 06 44 eller du kan 
ringe på tlf: 23 44 44 04. 
Derudover skal du ligeledes inden den 30. April indbetale 300,-Kr. til HBH’s konto i Nordea som 
er:

reg: 2125   konto 8128 717 995
mærk venligst indbetalingen med ”BN + firmanavn”

Ved tilmelding og betaling efter den 30. April kan vi ikke garantere at dit firmanavn kommer med 
på det trykte materiale.

HUSK: I forbindelse med BY NIGHT skal du selv sørge for gode tilbud i butikken, arrangement 
eller andet til at tiltrække dine kunder og egen reklame i avis.
Brønshøj Husum avis laver i øvrigt helt som de plejer et stort tillæg om vores arrangement i ugen 
op til BY NIGHT.

Kunne du tænke dig at deltage i noget på Husum Torv i forbindelse med BY NIGHT, så 
skal du kontakte Tom Hvillum fra Danske Bank Husum. Enten på mail: 
tom.hvillum@danskebank.dk, eller på telefon: 45 12 34 00

Vil du gerne være med på Brønshøj Torv, så skal du snakke med Lone Sølberg fra 
Dikkedar. Enten på mail: info@dikkedar.dk eller på telefon: 38 80 08 02

Har du spørgsmål til BY NIGHT eller andet er du altid velkommen til at kontakte Ulla 
enten på mail ullabille@privat.dk eller på telefon: 23 44 44 04.
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