c/o Per Martensen
Nejstdalen 1 A
9850 Hirtshals
Mobil: 27 52 18 78
handelschefhhe@gmail.com
www.hirtshals.dk
CVR-nr.: 78028416
Bank: Nordjyske Bank
Konto: 7371 0503670

Referat af aftenmøde torsdag d. 11. april 2019 på Hirtshals Vaskeri
1.

Orientering og velkomst ved formand Dorte Schaltz

Plantekasser i gågaden vil blive gennemgået af medarbejdere fra kommunen. Det er et fælles ansvar at
holde dem vedlige, vande osv. Beplantningen skal være som hidtil med bl.a. marehalm og tjørn, der må
ikke bruges løg, sommerblomster osv.
Wayfinding. Det foreslås, at der sættes en pæl op på Den Grønne Plads, som henviser til indkøb,
restauranter, butikker osv. Der søges om tilskud fra ildsjælepuljen, men der vil også være en pris for
medlemmer. Der er ca. 6-8 ugers levering på en sådan pæl, der koster ca. 30.000 kr. Bliver den en
succes, kan der sættes flere op rundt om i byen. Der kom forslag om, at det bykort der har været opstillet
foran Matas, sættes op igen, evt. ved Lund Interiør.
Per Martensen orienterede om interesse fra TV2, i at lave en reportage om de mange nye tiltag i Hirtshals,
i form af nye butikker og byfornyelse. I forbindelse med påsken har Hirtshals et tillæg i Sørlandsavisen fra
Kristiansand med tekst om byen og annoncer. Derudover annonceres der hos Nordjyske Medier og Skaga
FM samt Flaskeposten.
2.

Ny butik og ny ledelse

Butik Guldklump er ny butik i Nørregade, Sanne Holst fra butikken vil på næste møde fortælle lidt om
fremtidsplanerne.
Montra Skaga Hotel har fået ny hotelchef efter Tom Boye. Hun hedder Sarah Routledge og hun fortalte
lidt omkring hendes nye job og glæder sig til at samarbejde med HHE.
3.

Naturmødet

Jesper Lauritsen fra Naturmødet fortalte om de nært forestående forberedelser. Det forventes at ca. 3035.000 gæster kommer til Hirtshals. Sidste år var der ca. 20.000 besøgende. Det stiller større krav til
infrastruktur, toiletfaciliteter, førstehjælp o.a. Der bliver ca. 85-90 stande og i år bliver der også stande i
gågaden.
4.

Jubilæumsaktivitet ved Gry Bruun Nielsen

Uddeling af muleposer og gavepapir er i gang. Der opfordres til, at der kommer flere butikker på turpasset,
som er tilbud tiltænkt i ugerne 28, 29, 30 og 42. Jo flere tilbud og butikker, jo større interesse fra de
handlende! Muleposen koster 50,- og alle er velkomne til at komme med ideer til hvordan den kan
inddrages i events, tilbud, osv. Det er Grys fortjeneste, at muleposerne er blevet en realitet. Hun arbejder
frivilligt for det, så det er vigtigt med opbakning.
John Kongerslev informerede om selve fejringen af jubilæet. Mini Jazzfestival den 10. maj fra kl. 18:30 og
d. 11. maj fra kl. 12:30. Der er fri entre. Mad og drikke kan købes.
Den 22. juni er der aktiviteter fra 8:00 til midnat: Flaghejsning, Søværnets Tamburkorps , borgmesteren
holder tale, indvielse af Trappen, telt på kroens plads med indslag og bal.
Den 19. oktober er der fest i Hirtshals Idrætscenter – billetter kan købes fra tirsdag d. 16. april. Der er
mere info på Hjørring Kommunes hjemmeside under byjubilæum.
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5.

Diverse udvalg

Der er nedsat et udvalg, der skal få styr på og forenkle inddrivelse og fastsættelse af kontingent. Der skal
være mere gennemsigtighed, og frem for alt ingen underskud.
Aktivitetsudvalg, som Pia Harboe er tovholder for, informerede om påskeaktiviteter. Det er også her et
fælles ansvar, at få tingene til at glide og komme med indspark til hvad vi skal gøre i fremtiden ifm.
aftenåben osv.
6.

Orientering fra Hjørring kommune

Jørgen Christensen: Det er svært at få udlejet boliger i Margretheparken, derfor skal 40 lejligheder måske
nedrives. Mulighed for nyt lægehus i Hirtshals, evt. på en del af cirkuspladsen.
Laila Zielke: Nævner også nyt lægehus, som et led i at tiltrække nye læger/ speciallæger, samt mere
central placering. Derudover, er der over 5 år bevilget penge til projekt, omhandlende kunst og børn, som
skal finde sted i Hirtshals – som det eneste sted udenfor hovedstaden.
7.

Søren Smalbro, Hjørring Kommune orienterer om planer vedr. Doggerbanke

Formand for teknik og miljø peger på wayfinding i Hirtshals. Det er svært at finde rundt hvis man ikke er
kendt – infrastrukturen skal blive bedre. Havnen er kommunens ”uslebne diamant”. Der er taget hul på
evt. bebyggelse på Stoltzes plads. Der er interesse fra butikker/dagligvare, og sammen med Betina
Hedeby Madsen, lægger Søren vægt på placeringen af Stoltzes plads, som centralt beliggende i byen, og
noget af det første man møder når man kommer fra havnen og op mod byen. Det giver blikfang og er en
slags indgang til byen. Det blev livligt diskuteret, at der i forvejen er nok indkøbsmuligheder, og hvis en
butik flytter, skal der være fokus på, hvad der så skal ske med den fraflyttede bygning! Yderligere hvad
der skal ske med autocampere?
8.

Eventuelt

Martin Krüger: HHE´s facebook bliver af butikkerne brugt for lidt. Der kan lægges info, konkurrencer osv.
op på siden, og det hjælper nordjyske med. Der kan mailes til Ida, som står for siden på: ig@nordjyske.dk
Det er også her et fælles ansvar, at der er nyheder og ideer til siden.
Rikke Vandsted: Facebooksiden ”Hirtshals – mulighedernes by” – foreslås nedlagt. Der er for meget
negativ omtale og for mange ”udefra” der deler deres meninger her. Dette blev vedtaget.
Mette Jensen: Der er tildelt 300.000 til Local Cooking ifm. Fiskefestival. Butikkerne skal være mere aktive
med udsmykning omkring fiskefestival.
Handelschef Per Martensen takkede til sidst for deltagelsen i mødet og oplyste, at næste møde er fredag
den 3. maj kl. 7.30 på Restaurant Lilleheden.
Referent David Jensen

