Referat fra medlemsmødet på Hirtshals Vaskeri den 1. februar 2018
1. Martin fra Cowi gennemgik detailhandelsanalysen for Hjørring Kommune, som
tidligere er sendt ud til alle medlemmer, er der medlemmer der vil have den sendt
igen, så skriv her på denne mail. Men ellers ser det rigtig godt ud for Hirtshals med
en fremgang på 8 % og en forøgelse af butikker nu til 42 i alt.
2. Der blev foreslået dannelse af en grundejerforening i Hirtshals, som skulle arbejde
for rigtige huslejer, til gavn for både udlejer og lejer, og til gavn for hele byen, så der
ikke står unødvendige tomme butikker.
3. Ens åbningstider, og med brugen af bedre markedsføring, her blev Løkken
fremhævet for sin vækst og åbningstider, men det tager tid at vende folk og turister
til nye udvidede åbningstider, men det er umagen værd, hvis vi skal have vækst i
den enkelte forretning, og i hele byen.
4. Hvordan får vi flere Nordmænd til at handle i Hirtshals, ja der skal større
markedsføring til i Syd Norge, og bedre internt skiltning i byen, samt en bedre krone
kurs.
5. Hvordan får vi flere lokale til at handle, så som fast boende, og alle der pendler til
Hirtshals hver dag, ja her er svaret også bedre markedsføring for den enkelte butik,
og med tilbudsaviser på fabrikkernes kantiner.
6. Der ønskes en fælles portal for nethandel, således alle kan få et link til egen
forretning.
7. Støttepunkter til forretningsudvikling i Hirtshals er og kunne være, at vi bliver bedre
til at fortælle den gode historie om Hirtshals. Lav husleje, billige huse, og et godt
byliv, mange aktiviteter, en ren by uden ekskrementer og affald, pæne facader og
vaskede vinduer, ens eller næsten ens parasoller, samt en aktiv flagning, måske
med det gamle byvåben som ny flag for alle erhverv i by og på havn. Der arbejdes
med tilbud fra Materialgården.
8. Tak til Martin fra Cowi, som vi godt kan få op igen, og fortælle om analysen for
Hirtshals.
9. Susanne Fibiger fortalte og viste plancher over byfornyelsen, især omkring
udsigtsstederne og Trappe monumentet, hvor der kunne sættes udsigts steder på,
som i Mogens Møllers og Dorthe Dalins oprindelige forslag fra 1994.
10. Vore installationer på Den Grønne Plads og Karens Plads bliver ikke vedligeholdt,
og det er forkert.
11. Der kunne bruges gamle foto til vore butiksvinduer, hvordan så det ud før, og
hvordan ser det ud i dag.
12. Ens belægning i Hjørringgade helt hen til Skipper Kroen, ønskes.
13. Hirtshals er noget helt for sig selv, vi er ikke Lille Hjørring eller Skagen, vi skal
fremhæve vore kvaliteter meget mere.
14. Vi har gode parkeringsforhold i Hirtshals, hvor man kan køre helt hen til den enkelte
forretning.
15. Forsamlingens flertal ønskede et Natur Hus på cirkuspladsen, snarest muligt, der er
sat 300.000 af til undersøgelse af projektet, af et samlet byråd.

16. Det er vigtigt at vi alle samarbejder i Hirtshals, i stedet for at skyde hinandens
projekter ned.
17. Det kan kun ses som en stor fordel, at alle nu efter et års ejerskab af et
sommerhus, må bruge det som helårs hus. Hirtshals har mange sommerhuse langs
havet på begge sider af byen, og det vil givet smitte af på byens handelsliv i
fremtiden.
18. Den nye reviderede aktivitetsplan blev vedtaget i sin fulde ordlyd, husk nu at der er
lange lørdage til kl. 16.00 i ferieperioden. Aktivitetsplanen er vedhæftet dette
referat.
19. Der vil blive nedsat fælles arbejdsgrupper til fysisk rengøring af byen, og til
forskønnelse i det hele taget.
20. Gitte Sportmaster opfordrer til fælles løb, herom senere.
21. Frede Fyrtårn savner lidt indmad med to ben, Jakob Mokka, kan ikke klare det
alene, så byd ind på denne mail, tak.
22. Byskilte er næsten færdige til opsætning 4 steder i byen.
23. Der ønskes messe igen i Hirtshals, så det arbejder vi på i fremtiden.
24. Jørgen Christensen fra byrådet orienterede om kystsikringen, og andet fra Hjørring
Kommune.
25. Der holdes 3 aftenmøder på Vaskeriet, og der holdes 3 morgenmøder på
Lilleheden, om året, indbydelserne bliver sendt ud i god tid.
Med venlig hilsen på mødedeltagernes vegne, 36 i alt, Jens Brændgaard.

