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Fyraftensmøde: Den 12. juni holdt HBH et fyraftensmøde for medlemmerne. Ideen var at vi 
skulle snakke om hvordan vores Prins og Prinsesse BY NIGHT var forløbet og hvad kunne vi gøre 

anderledes og bedre til den næste BY NIGHT. Alle var 
enige om at det havde været et fantastisk arrangement, 
kunderne havde været glade og der havde i det hele taget 
været en rigtig god stemning i bydelen. Vi fik snakket om 
en masse muligheder til næste by night og et er i hvert fald 
sikkert, fantasien fejler i hvert fald ikke noget blandt 
medlemmerne. Nogle af ideerne kan dog være svære at 
realisere af forskellige grunde. Men det betyder jo ikke at 
vi ikke kan prøve at arbejde i den retning. Vi håber også at 
vi på sigt kan få alle de butikker som benytter sig af vores 
arrangement til at melde sig ind i foreningen og deltage på 

lige fod med medlemmerne. Ud over at det helt sikkert vil være en fordel for butikker vil det jo 
bl.a. betyde at der er flere penge til at lave fælles reklame for og flere penge til fx musik på torvene 
og i sidste ende en endnu bedre BY NIGHT for både butikkerne og vores kunder. 

Fyraftensmødet gav også mulighed for at snakket om andre ting. Vi fik en lang snak om problemer 
med butikstyverier, sikring, butiks-nabo hjælp og den slags. Vi har i den forbindelse efterfølgende 
kontaktet politiet og forsøger at arrangere et medlemsmøde med dem efter sommerferien. Der blev 
også luftet en idé om en fælles HBH julefrokost. Gitte fra Prikkerne over I’et og Lene fra Fritsche 
Design dannede frivilligt et julefrokost udvalg, så vi glæder os til at høre hvad de finder frem til.

Danske Bank Brønshøj skal have en stor tak for at de lagde lokaler til og i det hele taget opvartede 
os flot.

Det er en rigtig god ide at møde op til vores fyraftensmøder. Du møder kolleger i hyggeligt 
samvær og du er med til at påvirke hvordan din forening HBH skal være.

Torvegrupperne: Tom Hvillum fra Danske Bank Husum vil fremover være kontakt person for 
Husum Torvegruppe. Har du gode ideer og vil du gerne støtte op omkring et arrangement på 
Husum Torv, så skal du kontakte Tom Hvillum på telefon:  45 12 34 00

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”.

http://www.hbh.nu/

