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Referat fra morgenmødet fredag den 4. januar 2019 på Cafe 2
Rene Ejstrup Larsen bød velkommen, hvorefter Per Martensen styrede mødet og gennemgik dagsordenen.
1. Den økonomiske oversigt blev gennemgået
Jens Brændgaard er i øjeblikket ved at lave aftaler med de medlemmer som stadig skylder
og det ser fornuftigt ud.
2. Aktivitetsplanen blev gennemgået og der kom enkelte bemærkninger som blev drøftet.
De største problemer var åbningstiderne, men der blev fundet en fælles løsning.
Der bliver udsendt en revideret aktivitetsplan til endelig godkendelse.
3. Hirtshals fylder 100 år og der bliver arrangeret flere aktiviteter, hvor Hjørring Kommune er tovholder.
HHE er medarrangør på nogle af begivenhederne.
Fra Hjørring Kommune orienterede Dorte Reinholdt og Gry Bruun Hartmann om de forestående
begivenheder.
4. Naturmødet bliver afholdt fra den 23.-25. maj. Rasmus Kolind Bang skulle have orienteret herom,
men han var desværre forhindret.
Per Martensen kunne fortælle, at Rasmus og han går rundt og snakker med de forskellige butikker
omkring placering af boderne, fordi det er planen at der nogle boder kan placeres i Nørregade.
5. Byrådsmedlem Jørgen Christensen orienterede fra Hjørring Kommune men pga juleferien var der
ikke noget nyt. Han kunne dog fortælle, at der er bevilget 200.000 kr. til Den svenske Sømandskirke.
6. Nye butikker/restauranter:
Høj Data, V-Kysten, Ostemanden, Lund Interiør, Lysstøberi, samt nyt spisested på Havnegade.
Generationsskifte ved Hirtshals Sejlmageri, Kaj Jensen Optik, Hirtshals Boghandel og Restaurant
Italiano.
7. Generalforsamling bliver i år afholdt hos MorMors Sommercafe på Strandvejen i Tornby, tirsdag den
26. februar 2019 kl. 18.00
8. Eventuelt:
Lørdag den 9. februar afholdes Årets Suppe – indbydelserne er sendt ud.
Lørdag den 23. februar afholdes Isskulpturfestival, indbydelserne er sendt ud.
Laila Zielke foreslog en affaldsindsamling søndag den 31. marts 2019, dette bliver taget med på
næste bestyrelsesmøde.
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