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1. Orientering fra HHE.
Dorthe Schaltz bød velkommen, efterfulgt af Per Martensen, der kunne fortælle at de godt 700 billetter til byfesten i Hirtshals
Idrætscenter i efteråret, var udsolgt på 8 timer. Overskuddet herfra får HHE del i.
Per, Pia, Henriette og Sylvia har afholdt møde om forslag til annoncering – der kom mange nye ideer.
Tillægget om Hirtshals i norsk avis er blevet godt modtaget, og der vil komme et tilsvarende i uge 25.
Der vil igen i år være torvedag på Jepsens Plads, i år om onsdagen. Det er Hirtshals Rideklub, der er tovholder på at få
afholdt disse.
Priden, der besøgte Hirtshals søndag 27. april 2019 gav ikke det store ryk ind. Der var ingen forudgående information fra
færgerne om eventen, og da den kom lidt pludseligt, var der ikke afsat midler til, at få noget arrangeret fra HHE´s side.
Vi vil gerne opfordre til at al henvendelse sker til HHE på mail eller tlf. – IKKE på facebook!
Per Martensen: handelschefhhe@gmail.com tlf. 27 52 18 78 eller Dorthe Schaltz: dorthe.schaltz@has.dk tlf. 25 11 27 19.
2. Nye Butikker.
Sanne fra Butik Guldklump i Nørregade var ikke til stede, men Per kunne fortælle, at hun føler sig godt modtaget af såvel
kunder som kollegaer i gaden. Hun er glad for, at være kommet godt i gang med salg af baby-/børneartikler. Ønsker om
sortiment i butikken er meget velkomne.
3. Naturmødet
Orientering fra Rasmus Kolind Bang og Jesper Lauritsen. Det er svært at få armene ned, hvis bare vejret og valget flasker
sig! Der er i år over 300 aktiviteter, hvor der sidste år var ca. 200. Der kommer en del flere unge, og også DR dækker
mødet. Vedhæftet er mere info, samt plantegning over boder og afspærrede gader i byen og på havnen.
Det der kendetegnede sidste års Naturmøde, var bl.a. at gæsterne følte sig godt modtaget. Det skal vi alle være med til at
gøre alt for, at de kommer til igen i år. Det har stor indflydelse på den samlede oplevelse for de besøgende.
Se oversigt over boder og læs information om vejspærringer, opstilling og nedtagning på de efterfølgende sider.
4. Jubilæumsprogram.
Gry har fået flere henvendelser på turpas, så der laves nyt, hvor man kan komme med på. Det er blot at henvende sig på
mail til Gry på: gh@hjoerring.dk – også hvis der er andre spørgsmål mht. jubilæet.
John Kongerslev fortalte om Jazz festival d. 10. og 11. maj, hvor der er fri entre, mad og drikke kan købes fredag aften og
lørdag middag.
Lørdag d. 22. juni er der fest i byen fra 8.00 morgen og resten af dagen, med bl.a. musik i gaderne, indvielse af Trappen og
meget andet. Der er enighed om, at butikkerne åbner ca. kl. 9 denne lørdag, da festen starter tidligt. Der er i samme
anledning designet en bænk – Hirtshals Bænk – som vil blive udstillet, den er primært lokalt produceret!
5. Diverse udvalg.
Gode ideer til events og aktiviteter ifm. fx Open by Night er stadig meget velkomne. Det er Pia der står for aktivitetsudvalget,
og der er en ny facebook side i støbeskeen kun for butikker/indehavere, så åbningstider og konkurrencer m.m. kan
koordineres den vej.
6. Orientering fra Hjørring Kommune.
Det var på dette møde Mette Jensens tur, til at give os indsigt i hvad der sker og kommer til at ske kommunalt. Byfornyelsen
har været noget tid undervejs, men det er et stort arbejde at planlægge og der er mange involveret i projektet, derfor må vi
væbne os med tålmodighed.
Næste års budget skal udarbejdes, men ingen ved, hvor meget der er at gøre godt med rent økonomisk før i november
måned. Derfor kan dette arbejde være frustrende. Det positive er, at når de forskellige partier skal til forhandlingsbordet med
borgmesteren, er der altid én fra Hirtshals repræsenteret! Der er søgt midler til et nyt lægehus, men det er ikke bevilget
endnu. Byrådet er positivt stemt for at vi i Hirtshals kan få et nyt og attraktivt lægehus.
7. Eventuelt
Dorthe Schaltz appellerede til, at vi – butikkerne – kan blive enige om, hvordan åbningstiderne, der reklameres med, skal
være.
Der blev straks efter mødet samlet en gruppe butikker, som diskuterede åbningstider fremover.
Under naturmødet blev aftalt følgende: Torsdag til 19:00, fredag til 20:00, lørdag til 15:00.
Det var på tale, om Nørregade, eller dele af den, skal være gågade i en længere periode om sommeren evt. fra 1. Juni.
Referant: David Jensen, Kaj Jensen Optik

Information om Naturmødet 2019
Hjørring Kommune arbejder på planlægningen af årets Naturmøde i Hirtshals, som vil finde sted d.
23.-25. maj 2019. Vi har et spændende program i år, som vil trække en masse folk til Hirtshals.

Flere besøgende i år
Vi forventer at deltagerantallet til Naturmødet 2018 er noget større end sidste år. Vi formoder at ca.
30-35.000 deltagere vil besøge Naturmødet. Det er glædeligt, at så mange ser en interesse i
Naturmødet. Du kan læse mere om Naturmødets program 2019 på vores hjemmeside:
https://naturmoedet.dk/

For de flestes vedkommende, kender I allerede konceptet for Naturmødet, men der sker alligevel
lidt ændringer i forhold til forrige år.

Vejafspærringer
Da Naturmødet bliver større i 2019, vil vi bruge Nørregade til stande-område. Dette indebærer, at
Hjørringgade og Jørgen Fibigersgade vil blive afspærret. Endvidere vil Skipperpladsen blive anvendt
på samme måde som i fjor. I den forbindelse bliver Skippergade spærret for gennemkørsel under
Naturmødet. Ligeledes vil Sydvestkajen, Havnegade, og Kystvejen være spærret.
I som beboere indenfor afspærringen vil derfor i dagene op til Naturmødet få omdelt et adgangskort,
som giver jer mulighed for at passere de bemandede vejspærringer. Vi vil dog opfordre til, at biltrafik
i tidsrummet kl.9-19, begrænses mest muligt.

Opstilling og nedtagning
Opstilling af stande på p-pladsen ved Skippergade påbegyndes fredag d. 17. maj.
Opstilling af stande på Kystvejen påbegyndes mandag d. 20. maj.
Hjørringgade og Jørgen Fibigersgade afspærres fra mandag d. 20. maj.
Opstilling af stande på Sydvestkajen påbegyndes tirsdag d. 21. maj.
Opstilling af stande i Nørregade påbegyndes tirsdag d. 21. maj.
Vi bestræber os på, at Sydvestkajen, Nørregade, Hjørringgade og Jørgen Fibigersgade er ryddet
mandag d. 27. maj.
Kystvejen vil være klar til gennemkørslen senest tirsdag d. 28. maj.

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte Rasmus Kolind Bang på tlf. 29378937.

Vi håber I tager godt imod Naturmødet, så vi igen i år kan få sat Hirtshals på landkortet.

