
                     

      

Juni  – 2007 
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Sportigan

BY NIGHT den 1. Juni er netop overstået. Det endte 
med at  34 butikker i Brønshøj og Husum deltog og det 
er rigtig flot. Tilbagemeldingerne fra butikkerne har været 
positive. Der var rigtig mange mennesker på gaden og 
stemningen på gaden var bare super god. Flere kunder har 
kommenteret at de var så flot med vores balloner og at 
det gjorde det nemt for dem at se ”hvor der skete noget”. 
En stor tak til alle som deltog og som var med til at få det  
her arrangement på benene.!
Har du lyst til at se stemningsbilleder fra aftenen så se på 
vores hjemmeside http://www.hbh.nu/bynight-01.06.2007.htm - har du selv et par billeder som du 
synes også skal med, så send dem til ullabille@privat.dk . 
Aftenen blev i øvrigt også dækket af Brønshøj-Husum Avis, Brønshøj Posten og Gladsaxe Bladet. 
En tak til dem fordi de ”hev” en fredag aften ud af kalenderen og brugte den på os. Vi er meget 
spændt på at se resultatet i aviserne. Hvis der er nogle af jer der har set, mødt andre ”pressefolk”, 
lokal TV eller lignende så må I meget gerne give Ulla besked.
Vedr. rebuskonkurrencen – der er enkelte butikker i Brønshøj som mangler at aflevere 
konkurrencesvar. Det vil være en stor hjælp hvis I smider det ind af brevsprækken hos KC Møbler, 
Frederikssundsvej 204 – senest Torsdag d. 7. Juni  kl. 10.00. Herefter vil vores lokale provst 
Karsten Woll komme og trække lod blandt de afleverede svar.

Fyraftensmøde: Tirsdag den 12 Juni 2007 kl. 18.00 afholdes der 
fyraftensmøde. Mødet afholdes hos Danske Bank Brønshøj Afdeling. 
Hvordan gik BY NIGHT den 1. Juni ?? Hvad var godt, hvad kan laves 
anderledes. Vi skal også snakke om næste BY NIGHT som er den 2. 
November 2007 og hvor temaet er Casino / Agent 2007 (2700) Kom med 
ideer og forslag til næste BY NIGHT. Alle andre emner som berører HBH 
og medlemmerne kan selvfølgelig også tages op! Tilmelding er 
nødvendig. Ligesom sidst vil der være lidt spiseligt,  øl/vand samt kaffe 
og te. Tilmelding senest den 8. Juni til Ulla på 23 44 44 04 eller på mail 
ullabille@privat.dk    Det er rigtig hyggeligt så snyd ikke dig selv – mød 
op!

Hjælp foreningen med at få flere medlemmer. Spørg din nabobutik om de ikke også har 
lyst til at være medlem. Jo flere vi er jo mere kan vi lave og jo sjovere er det at være medlem. 
Bestyrelsesmedlemmerne har lige så lange arbejdsdage som dig – derfor giv en hjælpende hånd. 
Indmeldingsblanketter og vedtægter kan nu downloades fra foreningens hjemmeside www.hbh.nu 
– under ”nye medlemmer”.
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