Beretning for Hirtshals Handel og Erhverv, til generalforsamlingen den 26. februar 2019.

1. Den globale udvikling i 2018 har været præget af et faldende aktiemarked, og lidt faldende
renter, alt sammen vel på grund af USA og Kinas tvister, samt brexit, men heldigvis ser
starten af 2019 lidt bedre ud med hensyn til aktierne herhjemme og globalt.
2. Danmark har været præget af en svag vækst i BNP, og dermed en lille forbrugsudvidelse på
ca. 1 % og en prisstigning på ca. 0,5 %, en rente i ro og ligefrem lidt faldende på de lange
realkreditforenings lån, alt samme godt nok.
3. Det ser ud som om Hirtshals har været i god vækst, både med færge driften, og havnens
aktiviteter, der er kommet en ny stor lakseterminal, som genererer mange nye
arbejdspladser, i vore eksisterende fiskefabrikker, og laksefabrikker. Hirtshals er en af
verdens største lakse fabrikations byer. Her skal også nævnes, den store glæde omkring
Hirtshals Yard, hvor der nu er sikret mange arbejdspladser i fremtiden, Hirtshals Yard er jo
en utrolig vigtig spiller, for alle vore service virksomheder på havnen.
4. Handel og Erhverv har således haft det godt i 2018, med mange nye virksomheder og nye
butikker, samt restauranter, og der er flere i vente i 2019. Hirtshals vokser ikke mindst pga.
af vi har en god infrastruktur, og vi har fået, og får mange nye arbejdspladser, som også
giver øget bosætning i byen. Hertil kommer også en særdeles god sommer, med mange
turister og dermed et godt salg i byens butikker og restauranter.
5. Vækst kommer ikke af sig selv, vi skal først og fremmest takke iværksætterne, samt alle
vore dygtige indehavere, af både virksomheder og butikker, samt restauranter, og de
liberale erhverv i øvrigt, de har alle gjort det rigtig godt i 2018.
6. Vi er glade for alle vore store og små aktiviteter, der tilsammen er med til at gøre byen
synligt, her tænkes også på det store Naturmøde, som har beriget Hirtshals med op mod
25.000 gæster i de 3 dage mødet varer, vor fiskefestival stormer også frem, med stor synlig
fornyelse hvert eneste år, det sammen med vore øvrige aktiviteter i byen giver den
branding, som er så vigtig for en by af vor størrelse.
7. Hirtshals Handel og Erhverv tog initiativ til at starte det vi i dag har som Byforum, og det er
vi meget glade for, det er en forening der er med til at skubbe Hirtshals i den rigtige
retning, og her kan vi nævne den store aktivitet omkring Naturens Hus, og vort
Byjubilæum, samt byfornyelsen og den store planlagte sti forbindelse, samt flere
aktiviteter, alt sammen noget Hirtshals Handel og Erhverv ikke kunne gabe over alene.
8. Ellers plejer vi jo at være enige om, at Hirtshals har den flotteste julebelysning, og
juleudsmykning i hele Nordjylland, og her skal vi også takke alle vore medlemmer for
deltagelse i betaling her til, vi har i 2018 fået 60 mere der hjælper til med betaling.
9. Hirtshals Handel og Erhverv har også fået over 80 nye medlemmer i 2018, således
foreningen er oppe på ca. 200 medlemmer, og det er meget flot i forhold til andre byers
medlemsantal. I 2003 havde foreningen ca. 50 medlemmer, så det er været en rigtig god

udvikling for foreningen. Det er også meget vigtigt, at alle i Hirtshals bakker op omkring
Hirtshals Handel og Erhverv, det sammenhold der er vist, nu kan stadigvæk godt udbygges
yderligere, ved at samtlige erhvervsdrivende i Hirtshals yder noget til dette fællesskab, det
er vigtigt for byen Hirtshals, som vi alle er meget afhængige af, at det går godt for
.Erhvervsdrivende i Hirtshals har stor fordel af en aktiv by, som også kan være med til at
trække den nødvendige arbejdskraft til Hirtshals.
10. Vor markedsføring har i 2018 nået længere ud end nogensinde før, vi har stor glæde af de
trykte medier, samt de elektroniske og sociale medier, de har alle bidraget til en god
markedsføring af Hirtshals. Vi har som noget nyt gået meget aktiv ind med flyes på
Færgerne og terminalerne, ligesom vi har markedsført Hirtshals i Syd Norge, med hen ved
600.000 online visninger i de tre store dagblade i Norge, noget vi har kunnet gøre i
forbindelse med det samarbejde der i fællesudvalget i hele kommunen, og her har
Hirtshals Handel og Erhverv taget lederskab, og sørget for markedsføringen i 2018.
11. Ellers vil jeg sige at det for mig har været nogle gode år sammen med bestyrelsen og
sammen med Jens, og Jens og Jeg har besluttet at stoppe her i det nye år, og bestyrelsen
har jo i den forbindelse ansat en ny Handelschef, som alle jo ved er Per Martensen fra
Martensens bogtrykkeri, velkommen til dig Per, og vi ved, at du allerede er ved at være sat
godt ind i foreningens aktiviteter, og at dig og Jens vil arbejde meget sammen i hele 2019,
og vel også fremover, hvor i kan støtte hinanden i at afvikle aktiviteter, og administrere
Hirtshals Handel og Erhverv i det hele taget, held og lykke Per.
12. En stor tak til alle vore frivillige, og en stor tak til alle medlemmers store deltagelse i møder
og aktiviteter, vi regner med en stører medlemsdeltagelse i 2019, til afvikling af de mange
aktiviteter og her bliver der nedsat aktivitetsudvalg samt et julebelysningsudvalg.
13. Jeg vil ønske foreningen god vind fremover, og håbe at den bestyrelse der i aften bliver lidt
fornyet, vil gå til opgaven med stor ydmyghed og dygtighed, således vi kan udvikle os i de
kommende år.
14. Jeg tror vi har kræfterne til at gøre de ting der skal til, for at udvikle os i de kommende år,
vi har i år et pænt resultat regnskabsmæssigt, og der er lagt et godt budget for 2019, som
gør det muligt at afvikle foreningens strategiplan fuldt ud.
15. Som tidlige sagt tak til alle der deltager i foreningens drift, tak til bestyrelsen, tak til vor
revisor og vor dirigent, tak til vor trofaste julemand Jørgen Christensen, samt alle de andre
frivillige, der trofast stiller op til fiskefestivallen og andre aktiviteter i byen.

Med venlig hilsen
Jørgen Jensen
Formand.

