
                     

      

Januar  – 2008  

Kære Medlem

Godt nytår, så starter vi på et nyt og frisk år. Bestyrelsen er i gang med at planlægge året i HBH, 
men har du ideer eller ønsker til hvad der skal ske, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan 
kontakte Ulla på enten tlf: 23 44 44 04, pr. mail: ullabille@privat.dk eller pr. fax: 38 89 06 44 

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Shoes 4 Less.

VINDEREN AF JULEKONKURRENCEN:
Julekonkurrencen som kørte i december hvor vores 
kunder skulle stemme på den flotteste og mest 
julepyntede butik blev vundet af Bertelsen Chokolade. 
Det var ikke uden grund at Bertelsen Chokolade vandt 
konkurrencen da alle vinduerne var utrolig smukt pyntet. 
Stort tillykke til Marianne fra Bertelsen Chokolade.
På 2. og 3. pladsen i konkurrencen kom Føtex og 
Øjenlægens Optik.

INDBRUD: Har du også haft indbrud ?
Der er desværre en del indbrud i vores område lige for tiden. Tyvene kommer ind af vores 
hoveddøre. Det er ikke muligt at se de har været der og de fleste der har prøvet det tænker i første 

omgang ”har jeg glemt at låse i går” – men tyvene kommer ind med en 
såkaldt bankelås, og det går hurtigt – det tager max 10 sekunder og kræver 
ikke noget udstyr ud over en nøgle der er filet lidt for at komme ind. Når det 
går så hurtigt er der ingen der lægger mærke til noget – og et andet problem 
man måske kan støde på er at ens forsikring ikke dækker når der ikke er tegn 
på synligt indbrud. Tyvene går tilsyneladende efter kassebeholdning og hos 

undertegnede fik de også en bærbare computer. Derfor en opfordring til at få tjekket dine låse, vil 
tyvene ind skal de nok komme ind – men det er kedeligt hvis du bagefter får problemer med dit 
forsikringsselskab omkring dækningen. 

BY NIGHT 2008:
dette års BY NIGHT er fastlagt til følgende datoer, husk at skrive dem i kalenderen   

Fredag den 30.05.08 – tema ”Italiensk Aften”
Fredag den 31.10.08 – tema ”Halloween”
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Skriftlig Rygepolitik: Har du fået lavet en skriftlig rygepolitik? Hvis 
ikke er det en god idé at gøre det da du ellers kan få en bøde. En skriftlig 
rygepolitik skal som minimum indeholde 

1. oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen, og
2. oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens 

rygepolitik.

Du kan læse mere om reglerne på følgende hjemmesider:
Sundhedsstyrelsen: 
http://www.sst.dk/Forebyggelse/Alkohol_narkotika_og_tobak/Tobak/Lovgivning/Rygelov/Arbejds
plads.aspx
Arbejdstilsynet: http://www.at.dk/sw40567.asp

Generalforsamling: I nærmeste fremtid vil du modtage indbydelse til årets generalforsamling. 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 11. marts. Det er ikke så kedeligt som det 
muligvis lyder – spørg bare nogle af dem der var med sidste år!. Generalforsamlingen afsluttes 
med en dejlig middag – og her er der hygge og samvær med dine ”kolleger” i bydelen.

Ideer, forslag, ris og ros: Langt de fleste tilbagemeldinger vi får fra jer medlemmer er 
positive og det er vi jo glade for. Men ind i mellem støder vi på at ”nogle” er utilfredse” med et 
eller andet. Desværre er det bare sjældent at I kommer direkte til os med det der er problemet. Men 
det ville faktisk være en KÆMPE hjælp at I kom til os – ellers kan vi jo ikke ændre noget og blive 
bedre. Og vi oplever oftest at det er misforståelser, som faktisk er utrolig nemme at få rettet eller 
forklaret.

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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