Formandens beretning for Hirtshals Handel og Erhverv, til generalforsamlingen
den 27. februar på Restaurant Abstrakt sydvestkajen i Hirtshals.

1. Året 2017 var et godt år for Hirtshals Handel og Erhverv, vi har aldrig
nogensinde haft så massive aktiviteter, og så stor en markedsføring, med
total TV dækning døgnet rundt i næsten 5 måneder, dels til vore
markedsdage i juli og august, og så senere til vor bon konkurrence i
september oktober og november, en kampagne der har gavnet Hirtshals,
fordi vi har været mere synlige end nogensinde før, i hele Nordjylland.
2. Vore øvrige aktiviteter, og markedsføring har også virket godt, på handelen
i Hirtshals.
3. Der er blevet gennemført en detailhandels analyse for Hjørring Kommune,
og her viser det sig netop at Hirtshals har klaret sig godt i tiden fra 2012 og
til 2017 er omsætningen i Hirtshals steget med 8 % til i alt 400 millioner, her
kommer de 100 millioner fra vore turister, siger analysen. Vi har nu 42
butikker og i 2012 var der 36 butikker.
4. Det er nethandelen på verdens plan der er skyld i, at vi ikke har større
fremgang. Der bliver handlet for 100 milliarder på nettet i Danmark, her er
de 50 milliarder gået til rejser m.m, men de andre 50 milliarder er taget fra
detailhandelen i Danmark, og omregnet bliver det til 50 millioner om året i
en by som Hirtshals, altså 1 million om ugen, og det kunne Hirtshals have
haft ca. 8 udvalgsbutikker mere for, og det havde pyntet i vor by midte.
Urbanisering og et for lavt privatforbrug er også med til at Hirtshals ikke er
steget mere end de 8 %.
5. Ellers har Hirtshals Handel og Erhverv fået et under udvalg, som hedder
(Hirtshals mulighedernes by). Dette udvalg har været meget aktiv med
forlag til aktiviteter, vi har fået en udvidet jule udsmykning, samt Frede
Fyrtårn, og mange andre aktiviteter ført ind i vor aktivitets program for
2018, og mange af aktiviteterne i 2017 var rigtig gode, men bidrog også til
at budgettet skred, og var medvirkende til at foreningen kommer ud med et
mindre godt regnskab med et underskud på ca 98.000. Det bliver der rettet
op på i 2018 hvor vi budgetterer med et overskud på 78.000.

6. Foreningen lider stadigvæk af for store udestående, og det bliver der taget
fat om i 2018.
7. Hirtshals Handel og Erhverv har mange store planer i gang, som skal gavne
byens udvikling, og vi deltager i byfornyelsen for fulde segl, her bliver der
investeret ca. 13 millioner over de næste 3 år.
8. Vi får forhåbentlig en ny legeplads på Lauras Plads, her vor vi også fik et flot
stort juletræ ca. 15. november 2017, og der kommer også stort juletræ her
de næste mange år.
9. Vi arbejder med en fællesmarkedsføring i Syd Norge, sammen med de øvrige
byer i kommunen, her har vi 60.000 som er øremærket til dette formål.
10.Det er i øvrigt vigtigt at vi markedsfører os rigtig meget i 2018 og årene
fremover, både over for de lokale, men også over for turismen i det hele
taget, her kan vi gøre meget mere, og skal gøre meget mere.
11.Vi skal samarbejde med alle øvrige kræfter i Hirtshals, for at udvikle byen
bedst muligt, og her er det særdeles vigtigt, at når der kommer nye
projekter på bordet, som Hjørring Kommune bakker op om, at vi så står
sammen i Hirtshals, og gennemfører projekterne, i stedet for selv at skyde
dem ned på grund af internt uenighed, og internt personfnidder i byen, når
vi samarbejder, kan alt stort set lykkes for Hirtshals.
12.Hirtshals er byen som udvikler sig hurtigt, og som har udviklet sig særdeles
hurtigt, havnens udvikling kender ingen sidestykke, og vore virksomheder på
havnen er store, og det kører rigtigt godt, med store omsætninger og gode
bundlinjer, som gør at de kan udvikle sig endnu mere.
13.Der er ca. 3.000 arbejdspladser på havnen, mange pendler til Hirtshals hver
dag, og dem skal vi være bedre til at få til at bo i byen, og i særdeleshed
være god til at få dem til at handle i byen.
14.Hirtshals har den store glæde, at have mange sommerhuse, hvor det nu er
muligt at bo helårs, efter et års ejerskab, og det kan give rigtig mange
fastboende på begge sider af Hirtshals, til stor glæde for vort daglige byliv.
15.Det er også vigtigt, at vi får ophævet bopælspligten helt i Hirtshals, vi skal
ikke have tomme huse stående, og når der kommer nye folk til, bliver der
investeret i Hirtshals, og dermed skabt et forbrug som byen har brug for.
16.Vore helt store omdrejningspunkter, har været Small Ship Race, og
Naturmødet som udvikler sig helt fantastisk hvert år nu med op mod 20.000

besøgende, ligeledes vor fiskefestival med op mod 15.000 besøgende, og
Musik Under Trappen, som nok er kommunens største byfest med mange
musikalske indslag, som dermed er med til at gøre Hirtshals til et kulturelt
samlingssted.
17.Vor største attraktion er jo Oceanariet, med op mod 200.000 besøgende om
året, her er udstillingerne af levende dyr/fisk, og det er noget der stadig kan
trække mange turister til byen.
18.Vore restauranter og hoteller er gode til at samarbejde om værtskab til alle
vore besøgende, ikke mindst til vort store Naturmøde, som virkelig er en
udfordring rent værtskabsmæssigt, her indbyder Hirtshals Handel og Erhverv
hvert år forud for Naturmødet, til et stort samarbejdsmøde, hvor alle dele
planlægges, til gavn og glæde for hele Hirtshals.
19.I 2018 har vi en aktivitetsplan med 29 kampagner, og så mange har vi aldrig
haft før, bestyrelsen har også arbejdet med budgettet for 2018, som viser et
overskud på 78.000, og det er vi nødsaget til at skal have realiseret, fordi vi
har underskuddet fra 2017.
20.Til slut en tak til alle jer der er frivillige hjælpere, og som altid stiller op til
vore aktiviteter, tak til alle de nye medlemmer for jeres store entusiasme, og
aktive holdning til byen. En stor tak til Julemanden Jørgen Christensen, også
for deltagelsen til vore møder sammen med Arne Boelt, kan vi jo få al den
hjælp vi gerne vil have, samtidig med at i orienterer vore medlemmer om alt
det der sker i kommunen. Tak til vor dirigent og tak til vor revisor, stor tak til
vor bestyrelse, for et fantastisk godt samarbejde til en hver tid.
Venligst Formand Urmager Jørgen Jensen.

