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Referat af morgenmøde i HHE 5. juli 2019 på Restaurant Lilleheden
1. Orientering fra HHE
Dorthe Schaltz bød velkommen, efterfulgt af Per Martensen, som havde en opfordring fra Gry Bruun Nielsen om
at butikkerne gerne må købe mere gavepapir og muleposer – tlf. 28 83 35 00 – mail: gh@hjoerring.dk
Der er opsat et skilt i toppen af Nørregade vedr. indkørsel forbudt i juni, juli og august måned. Vi håber det får
folk til at respektere forbuddet.
Der er sendt kontingentopkrævning ud på 2. halvår. Vi har i første halvår fået 14 nye medlemmer.
2. Fælles skiltning – Kirsten Munk fra Hjørring Kommune orienterede om gågaderegulativet vedr. skiltning.
Kirsten gik grundigt til værks i beretningen om, hvad der er tilladt, og hvad der kan anbefales mht. skiltning
udenfor butikkerne i gågaden. Det er tilladt at have 2 A-skilte af max 120 cm i højden stående foran sin butik.
Der blev udleveret regulativ, hvor alt udførligt er beskrevet. Kirsten anbefalede, at man tænker sig om, hvordan
skiltningen tager sig ud i bybilledet, og man ensarter skiltningen i hele byen, for bedre sammenhæng og
helhedsindtryk. Læs mere på:
https://hjoerring.dk/media/2307/gaagaderegulativ-for-hjoerring-kommune.pdf
3. Evaluering af Naturmødet af Jesper Lauritsen, naturmødechef.
Der er kommet 400 tilbagemeldinger fra besøgende til Naturmødet, og de er blevet evalueret. Der er megen
begejstring og positiv stemning at spore, både på selve mødet og i responsen. Det virker som om, at alle er helt
nede på jorden, der er en god tone i debatterne, og man føler sig velkommen. Det står i kontrast til folkemødet
på Bornholm, hvor der er lukkede møder og kredse, som opfattes negativt – det skal vi ikke have i Hirtshals.
Naturmødet har nu nået en størrelse – det 2. største i Danmark – der gør, at der behøves mere hjælp til
organisering. De ansvarshavende er spændt hårdt for i ugerne op til og under mødet! Der er søgt fonde, som vil
gøre det muligt, at få synliggjort Naturmødet hele året, og der er tale om millioner i tilskud.
4. Diverse udvalg
Pia Olsen omtalte nogle nye ideer til underholdning og aktiviteter i byen.
5. Orientering fra Hjørring Kommune
Jørgen Christensen berettede om budgetter for det kommende år. 2020 ser ok ud, men de følgende år bliver
noget anderledes, da der stadig er tvivl om udligningsreformen. Desuden bliver pensionsalderen forhøjet, som
bevirker, at overførselsindkomster generelt udbetales i en længere periode, indtil man rammer pensionsalderen.
Lægehuset. Der er bevilget penge. Det er tiltænkt at skulle placeres på cirkuspladsen, men det er ikke vedtaget
endnu, så andre forslag er velkomne.
6. Eventuelt
Henriette Søttrup fra Hirtshals Turistbureau orienterede om et wayfinding skilt som bliver opsat på forsøgsbasis
på pladsen ved Matas, skiltet bliver lavet i samarbejde med Turistbureauet og HHE.
Laila Zielke opfordrede til større samarbejde mellem Hirtshals Turistforening, Hirtshals Byforum og Hirtshals
Handel & Erhverv.
John Kongerslev fra Hirtshals Byforum havde en kort evaluering af byfesten den 22. juni som blev en stor
succes. Fra HHE’s side skal der lyde en stor tak til John som var tovholder i arrangementet.
Referent
David Jensen og Per Martensen

Næste møde bliver på Hirtshals Vaskeri torsdag den 5. september kl. 19.00

